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 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de facto, ma-
téria de direito.

Sumário:

 I — Para determinação da competência hierárquica, à face do preceituado nos arti-
gos 26º, alínea b), e 38º, alínea a) do ETAF de 2002 e artigo 280º, nº 1, do C.P.P.T., 
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 — Não releva, para efeitos da determinação da competência, saber se, para decidir 
a questão de direito tal como o tribunal ad quem a entende, vai ou não ser efec-
tivamente necessário alterar a matéria de facto fixada na decisão recorrida, pois 
é ao tribunal que vier a ser julgado competente que cabe decidir o que releva ou 
não para a decisão.

Processo nº: 53/12-30.
Recorrente: Município de Braga.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado. 

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1 – O Município de Braga, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga de 28 de Novembro de 2011, que julgou improcedente a impugnação 
judicial por si deduzida contra as liquidações adicionais de imposto sobre o valor Acrescentado nos 
montantes de € 87.810,41 e de € 5.489.946,01, relativas aos 3º e 4º trimestre de 2004.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões: 
«I. Na sequência da presente Impugnação Judicial, e tendo constatado o erro, a AF, por despa-

cho do Substituto legal do Director-Geral, de 10.11.2008, mandou anular na totalidade a liquidação 
adicional de IVA nº. 08119058 e parcialmente a Liquidação Adicional de IVA n.º 08119056, seguindo 
apenas esta última pelo valor residual de € 71.699,13 (se bem que não se entende minimamente o 
porque deste valor).

II. Na contestação, o Representante da Fazenda Publica, no ponto 114, reconhece que foram anu-
ladas as liquidações, juntando o Anexo B com o despacho de anulação das referidas liquidações, mas 
de forma algo incompreensível, não requer a extinção da instância, por inutilidade superveniente da 
lide, quanto à liquidação 08119058 e alteração do montante liquidado quanto à liquidação 08119056.

III. Na douta decisão, nada é dito na matéria de facto quanto à anulação das liquidações, (anulação 
total da primeira e parcial da segunda) e, consequentemente, não se ordene como deveria, a extinção 
da instância quanto à liquidação 08119058 e correcção do valor da liquidação 08119056.

IV. Trata-se assim, de matéria que deveria ter sido conhecida na douta decisão recorrida, com 
influência decisiva na fundamentação e na decisão final.

V Pelo exposto a douta decisão é nula, por omissão de pronúncia, nos termos do art. 668, nº 1, 
al. d) do CPC.

VI. Resulta dos princípio e normas subjacentes às decisões jurisprudenciais do TJUE invocadas 
nas presentes alegações, que o Município de Braga, ao ceder, através do contrato em apreço, o Novo 
Estádio Municipal (que é um bem do seu domínio privado), com o intuito de o rentabilizar (entenda-se, 
receber receitas pela cedência e não ter que suportar os encargos decorrentes da sua gestão corrente), 
para o S. C Braga organizar jogos de futebol profissional (atividade lucrativa), operou uma “atividade 
económica”, agindo como um verdadeiro sujeito passivo de IVA, para efeitos do artigo 9º da Diretiva 
IVA.

VII. O que define um ato como “ato de autoridade pública” é o ato em si, os seus pressupostos e 
efeitos jurídicos, o facto de o mesmo ter sido praticado no âmbito do ius imperii próprio dos poderes 
de autoridade, e não causas extrínsecas ou estranhas ao ato, como se pretende na decisão recorrida.

VIII. O facto do Município de Braga ter atribuições na área do planeamento desportivo, construção 
e gestão de infraestruturas desportivas apenas legitima, do ponto de vista do princípio da legalidade, 
a construção e gestão do Novo Estádio Municipal, mas não qualifica automaticamente — como se 
pretende na decisão recorrida - como ato de gestão pública o contrato em análise.
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IX. O contrato em apreço foi celebrado por razões de racionalização económica (razões de gestão 
em sentido estrito), de cedência de um bem do domínio privado do Município, sob pagamento de uma 
renda e assunção, pelo clube contratante, dos custos da gestão corrente do bem, tratando-se, por isso, 
de um ato de comércio, próprio do direito privado.

X. Clubes de futebol, associações, autarquias têm um verdadeiro mercado de troca (alugueres) 
de campos de futebol de onze, sendo que o próprio SC Braga aluga campos e estádios a outros clubes 
do concelho para jogos e treinos, a autarquia de Braga possui mais dois campos (estádios) que aluga e 
cede gratuitamente a clubes do concelho. Ou seja, ao contrário do que se afirma na decisão recorrida, 
existe um verdadeiro mercado para a prestação dos serviços em causa, isto é, para a cedência de campos 
e estádios de futebol.

XI. O artigo 63º do CPPT é uma norma de direito processual, pelo que a argumentação constante 
da decisão recorrida não pode convencer. Na verdade, a Diretiva IVA preceitua sobre normas e prin-
cípios relativos a incidência, isenção, matéria colectável e outras matérias de direito substantivo, isto 
é, não dispõe sobre questões processuais, tais como prazo de prescrição, de caducidade, formalismos 
inspectivos, exercício do contraditório, etc.

XII. Entender-se que o artigo 63º, ao exigir um procedimento próprio, para a aplicação de dis-
posições anti-abuso, restringe a aplicação das normas e princípios da Diretiva IVA é o mesmo que 
entender que o artigo 45º da LGT, ao impor um prazo de caducidade na liquidação do IVA, restringe 
e limita a aplicação do direito comunitário relativo a este imposto, já que, como se referiu, a Diretiva 
IVA não contém normas sobre caducidade, prescrição, exercício do contraditório, etc., mas sim normas 
e princípios de direito substantivo (incidências, isenções, matéria colectável, conceitos, etc…).

XIII. Não tendo a Administração Fiscal seguido o procedimento previsto no artigo 63º do CPPT, os 
atos de liquidação e atos de correcção posteriores fundamentados no relatório da inspecção fiscal (aberto 
para além dos 3 anos após a cláusula alegadamente abusiva) são ilegais e devem ser anulados.

XIV. O conceito de prática abusiva decorrente da jurisprudência do TJCE, em especial no Ac. 
Halifax, transporta consigo, indisputadamente, um abuso de formas na medida em que o juízo de 
abuso (ou a sua hipótese) emana de um complexo de operações motivado exclusivamente por razões 
fiscais. Quer dizer, não fora a perseguição de vantagens fiscais, não se estaria perante um complexo 
de operações.

XV. Esta conclusão sai ainda reforçada pela circunstância de o Tribunal sempre afastar do con-
ceito de práticas abusivas o exercício de uma opção fiscal que, para além de ser legitima, nos coloca 
no plano das alternativas do contribuinte entre uma operação ou outra, por oposição a um complexo 
de operações.

XVI. Para melhor se ilustrar esta ideia, bastará que atentemos no seguinte exemplo: não há dú-
vidas de que uma renúncia à isenção, tal como prevista entre nós no art.º 12. do Código do IVA, não 
constitui uma prática abusiva, mas antes o exercício legítimo da chamada “opção fiscal” ou do exercício 
de um “direito de escolha de natureza fiscal”. Não obstante, tal opção pode comportar por um lado, 
a obtenção de um benefício fiscal que gere um desequilíbrio na neutralidade do imposto (na medida 
em que o imposto a cuja dedução se tem direito pode ser muitíssimo superior ao imposto a gerar na 
actividade tributada) e, por outro lado, é óbvio que existe uma inequívoca motivação fiscal na escolha 
empreendida pelo contribuinte. Ora aqui seria incompreensível uma qualquer “censura” — o legislador 
assim mesmo o quis.

XVII. Com efeito, nestas circunstâncias, o TJCE não tem qualquer pejo em afirmar que não está 
em causa uma prática abusiva. E, sublinhe-se, pode dar-se o caso de o desequilíbrio entre o imposto 
legitimamente deduzido e o imposto gerado na actividade tributada ser drástico, o que é já suficiente 
para afastarmos a ideia de que “o desequilíbrio na neutralidade do imposto” radica exclusiva e forço-
samente nesta estrita relação financeira ou economicista.

XVIII. Questão diversa é aquela, como a que o Tribunal enfrentou no Ac. Halifax, em que em lugar 
de um contrato de empreitada para a construção de quatro call centers, entre duas entidades, se celebram 
mais de 30 contratos em menos de 6 meses, envolvendo mais de 5 entidades. É a diferença entre uma 
operação (que teria, desde logo, as suas alternativas legítimas, inclusivamente de natureza fiscal) e um 
complexo de operações, ou até — porque não dizê-lo — diversas formas em lugar de uma apenas.

XIX. É por esta razão, de partida, que entendemos que o conceito de prática abusiva — também 
para efeitos de IVA — se escreve sobre o conceito de abuso entendido como abuso de formas. É o que 
resulta dos factos analisados (descritos nos diversos Acórdãos, em especial o Ac. Halifax), é o que 
resulta da expressão literal sempre empregue (é sempre feita referência a “operações”, pretendendo-se 
assim afastar tal juízo de uma simples “operação”), é o que resulta, finalmente, do espírito e lógica de 
um sistema que não proíbe o livre exercício da gestão fiscal.

XX. A Administração fiscal encontra (procura?) na jurisprudência do TJCE, em especial no Ac. 
Halifax, uma cláusula anti-abuso que prescinde do abuso de formas, invadindo, assim, um domínio 
sagrado do Estado Fiscal que, em absoluta harmonia com o sistema comunitário, protege a liberdade 
de iniciativa e de organização empresarial, na sua expressão de gestão ou opção fiscal.
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XXI. Sucede que é meramente aparente a ideia de que o Direito Comunitário, para efeitos de IVA, 
prescinda do abuso de formas na afirmação da proibição de práticas abusivas. E por isso entendemos 
que a afinidade entre o n.º 2 do art.º 38., e especialmente do n.º 2 do art.º 63º, com o princípio geral anti 
abusivo inerente ao sistema do IVA decorrente do direito comunitário é, com efeito, intensa.

Aliás, diríamos mesmo que este princípio de Direito Comunitário se subsume integralmente na 
previsão do mencionado n.º 2 do artº 63., na justa medida em que, em rigor, do que falamos é de um 
princípio “que consagra a ineficácia perante a administração tributária de negócios ou actos jurídicos 
celebrados ou praticados com manifesto abuso das formas jurídicas de que resulte a eliminação ou 
redução dos tributos que de outro modo seriam devidos.”.

XXII. Ora, no que ao caso do Município de Braga se refere, a distinção sob análise entre o simples 
exercício de um direito de escolha e o abuso de formas jurídicas é de grande relevo. É que, justamente, 
o contrato programa celebrado entre o Município e o SCBraga, nos seus exactos termos, é a expressão 
legítima de um simples direito de escolha.

Fora, portanto, do âmbito quer da cláusula geral anti-abuso interna (constante do n.º 2 do art.º 38º 
da LGT) quer do princípio geral anti abusivo inerente ao sistema do IVA, uma vez que este, como 
vimos, também este não dispensa o elemento “abuso de formas”.

XXIII. O contrato em apreço resulta exclusivamente do “direito de escolha de natureza fiscal” 
que assiste ao Município de Braga e do qual, livremente, não prescindiu. É verdade que desse contrato 
programa resultou uma eficiência fiscal e que essa eficiência fiscal foi expressamente visada pela CMB. 
Mas é também verdade que o contrato programa não se submeteu a qualquer abuso de formas, para 
além de não ter tido qualquer intuito fraudulento nem ter colocado em crise os objectivos prosseguidos 
pelo sistema do IVA.

XXIV. O que se conclui, forçosamente, é que o exercício do direito à dedução por parte da Impug-
nante, no caso em apreço, não é passível de qualquer censura, não emana de qualquer prática abusiva 
mas antes de um exercício legítimo e tutelado, seja pela ordem jurídica interna seja pela comunitária.

XXV. Para o caso de não se entender assistir razão à Impugnante quanto aos argumentos invocados 
no presente recurso e na impugnação judicial, ou caso subsistam dúvidas na esfera do Tribunal sobre 
a interpretação das normas e princípios de direito comunitário invocados, solicita-se, ad cautelem, a 
suspensão de instância e o correspondente reenvio prejudicial ao TJUE, para que a instância comunitária 
se pronuncie sobre a compatibilidade da interpretação proposta pela decisão recorrida e, no que con-
cerne à questão da cláusula abusiva, pela Administração Tributária portuguesa, em face dos princípios 
e normas que constituem o sistema comum do IVA, designadamente se:

a) o Município de Braga, ao ceder, através de um contrato o Novo Estádio Municipal (que é um 
bem do seu domínio privado), com o intuito de o rentabilizar (entenda-se, receber receitas pela cedência 
e não ter que suportar os encargos decorrentes da sua gestão corrente), para o S. C Braga organizar 
jogos de futebol profissional (atividade lucrativa), operou uma “atividade económica”, agindo como 
um verdadeiro sujeito passivo de IVA, para efeitos do artigo 99 da Diretiva IVA?

b) a cedência temporária e onerosa por uma Autarquia de um bem do seu domínio privado a um 
clube de futebol, para este organizar jogos de futebol profissional, deve ser considerada como uma 
operação exercida na “qualidade de autoridade pública”, para efeitos de aplicação do artigo 13º da 
Diretiva IVA?

c) A interpretação do artigo 63º do CPPT, no sentido de abranger toda e qualquer situação de 
liquidação de tributos com base em disposições anti-abuso (incluindo-se as decorrentes do direito co-
munitário) é contrária ou restringe a aplicação de normas e princípios do sistema comum do IVA?

d) A existência de um só contrato entre duas entidades, com cláusulas simples, objectivas e de 
execução transparente (inexistindo qualquer abuso de formas), poderá consubstanciar prática abusiva 
no âmbito do sistema comum de IVA, tal como este conceito tem vindo a ser interpretado pelo TJUE, 
ou poderá entender-se como um direito legítimo de planeamento e escolha fiscal?» 

2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o douto parecer com o seguinte conteúdo:
«A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Braga, exarada a fls. 239/269, em 28 de Outubro de 2011.
A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação judicial deduzida das liquidações adi-

cionais de IVA de 0412T e 049T, no entendimento de que o recorrente não é um sujeito passivo de IVA 
nos termos do artigo 2.° do CIVA, mas antes um consumidor final, pelo que o contrato de cedência do 
Estádio aos SCB não lhe confere direito a dedução do IVA, tanto mais que tal contrato reveste a natureza 
administrativa, não configurando operação económica sujeita a IVA e que a AT não estava obrigada a 
recorrer ao mecanismo previsto no artigo 63.° do CPPT.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 312/320, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.°/3 e 685.°-A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

A recorrida Fazenda Pública não contra-alegou.
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O STA é competente para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos tribu-
nais tributários de 1ª instância se estiver apenas em causa matéria de direito, conforme estatuído nos 
artigos 26.°/b) e 38°/a) do ETAF e 280.°/1 do CPPT.

Ora, salvo melhor juízo, o presente recurso jurisdicional não se funda, exclusivamente, em matéria 
de direito pelo que se verifica a excepção de incompetência do Tribunal, em razão da hierarquia., que 
merece imediata e prioritária apreciação, nos termos do disposto no artigo 13.° do CPTA e 16.°/2 do 
CPPT.

Como refere o ilustre Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa (Código de Procedimento e de Pro-
cesso Tributário, anotado e comentado, 2006, I, I volume, página 213), “Na delimitação da competência 
do STA em relação à dos Tribunais Centrais Administrativos, a efectuar com base nos fundamentos 
do recurso, deve entender-se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito 
sempre que nas conclusões das respectivas alegações, que fixam o objecto do recurso (art. 684°, n.º 3, 
do CPC), o recorrente pede a alteração da matéria de 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”.

O recurso não tem exclusivamente por fundamento matéria de direito se nas respectivas conclu-
sões se questionar a questão factual, manifestando-se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, 
quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados 
ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por 
relevantes, que porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja 
nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos (acórdão do STA, de 2009.12.16, proferido no 
recurso nº 0738/09, disponível no sitio da Internet www.dgsi.pt).

Ora, o recorrente, como fundamento da sua pretensão, além do mais, invoca os factos constantes 
da conclusão I, dos quais pretende extrair consequências jurídicas, a saber, que por despacho do Subs-
tituto legal do Director-Geral, de 10.11.2008, mandou anular na totalidade a Liquidação Adicional de 
IVA n.º 08119058 e parcialmente a Liquidação Adicional de IVA 11.0 08119056, seguindo esta última 
pelo valor residual de €71.699,13.

Ora, essa factualidade não tem qualquer suporte na decisão recorrida, embora tenha sido articulada 
pela Fazenda Pública na sua contestação.

Este STA é, pois, incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso, sendo 
competente para o efeito o TCAN.

O recorrente poderá requerer a remessa do processo ao Tribunal competente, nos termos do es-
tatuído no artigo 18.°/2 do CPPT.

Termos em que deve ser julgada verificada a excepção de incompetência deste STA, em razão da 
hierarquia, para conhecer do presente recurso, por ser competente para o efeito o TCAN.»

4 – Notificadas as partes do teor deste parecer, nada disseram.
5 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
Fundamentação: 
6 – Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
1. A Administração fiscal procedeu às liquidações adicionais de IVA, n.º 08119056 e 08119056, 

relativa ao período de 04I2Te 0409T, no valor de 5.489.946,01 € e 87.870,47 €, ambas com data limite 
de pagamento em 30.09.2009 (fls. 57 e 58 dos autos);

2. Entre os anos de 2000 e 2004, o Município de Braga construiu um estádio de futebol, no âmbito 
da organização da Fase Final do Campeonato Europeu de Futebol 2004 — facto notório e admitido por 
acordo (artigos 6º da petição inicial e 10º da Contestação).

3. Para realizar esta construção, o Município de Braga celebrou os seguintes acordos de finan-
ciamento:

a) Em 5 de Junho de 2000, o designado “Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo”, 
celebrado com o Instituto Nacional de Desporto e a Euro 2004, SA, para obtenção de uma comparti-
cipação financeira de 25% dos custos elegíveis de cada factura, até ao valor de 1,5 milhões de contos 
— cfr. documento de fls. 216-224, maxime as cláusulas quinta e sexta.

b) Em 16 de Julho de 2001, o “Contrato-Programa a celebrar entre a Câmara Municipal de Braga e 
o Instituto das Estradas de Portugal”, para obtenção da quantia máxima de € 3.349.548,00, equivalentes 
a Esc. 671.524.000$00, que corresponde ao custo referente à parte rodoviária, incluindo separadores 
centrais, restabelecimentos e rotundas, com exclusão de tudo o mais — cfr. documento de fls. 202-206 
maxime o ponto 10.

c) Em 1 de Fevereiro de 2002, outro designado “Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo”, celebrado com o Instituto Nacional de Desporto e a Portugal 2004 — Sociedade de Acompanha-
mento e Fiscalização do Programa de Construção dos Estádios e Outras Infra-Estruturas para a Fase 
Final do Campeonato Europeu de Futebol de 2004, SA, para concessão de uma comparticipação nas 
despesas, a realizar pela Câmara Municipal de Braga, para cumprimento do programa de construção 
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dos lugares de estacionamento para veículos ligeiros e para autocarros, em parques, subterrâneos ou 
à superfície, integrados no perímetro de segurança do estádio, nos termos e condições exigidos pela 
UEFA, até ao valor de € 341.302,00 — cfr. documento de fls. 192-199, maxime, as cláusulas primeira 
e quarta.

d) Em 17 de Janeiro de 2003, o designado “Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
no Âmbito do QCA III”, celebrado com a Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, 
o Instituto Nacional do Desporto e o Coordenador Nacional da Intervenção Operacional Regional-
mente Desconcentrada da Medida Desporto, e Câmara Municipal de Braga, para concessão de uma 
comparticipação financeira global até ao montante máximo de € 7.481,968,45 — cfr. documento de 
fls. 133-142, cláusulas primeira.

4. No âmbito dessa construção, o Município suportou IVA num montante superior a € 5.000.000,00 
— facto admitido por acordo (artigos 6.° da petição inicial e 12.° da contestação);

5. No dia 9 de Novembro de 2004, o Município de Braga acordou com o Sporting Clube de Braga 
a cedência do Novo Estádio Municipal de Braga, através de escrito designado por “Contrato-Programa 
para a cedência de utilização e dinamização de infra-estruturas desportivas e melhoramento das condi-
ções gerais da prática desportiva (nos termos do Decreto-Lei 432/91, de 6.11)”, o conforme consta de 
fls. 226-234 dos autos que aqui por integralmente reproduzido;

6. Com relevância para a decisão, do referido contrato consta, o seguinte
Preâmbulo
Considerando que o Novo Estádio Municipal de Braga é a mais importante e moderna infra-

estrutura do concelho de Braga, estando principalmente vocacionada para a prática do futebol de alta 
competição;

Considerando que a dinamização, rentabilização e correcta gestão do Novo Estádio Municipal 
passa, entre outras actividades, pela organização de espectáculos de futebol de alta competição, desig-
nadamente jogos da 1º Liga Profissional, da Taça de Portugal e de carácter internacional;

Considerando que o Sporting Clube de Braga é a colectividade desportiva que, na modalidade 
de futebol, tem maior currículo e representatividade no concelho, sendo a única que participa, com 
regularidade, em jogos de alta competição;

Considerando que a actual dimensão social do futebol transforma os clubes em verdadeiros pólos 
de aglutinação dos valores da comunidade que representam;

Considerando o papel fundamental que o Sporting Clube de Braga tem tido na área da formação 
de jovens e no fomento da actividade desportiva;

Considerando que o Município de Braga e o Sporting Clube de Braga tem já uma longa tradição 
de colaboração na gestão de instalações desportivas, designadamente no caso do Estádio 1º de Maio, 
que tem vindo a ser gerido pelo clube bracarense, sob determinadas regras e condições impostas pelo 
Município.

Considerando, ainda, que a entrega ao Sporting Clube de Braga de parte da gestão corrente do 
Novo Estádio Municipal, designadamente no âmbito da organização de espectáculos desportivos, é a 
melhor forma de rentabilizar e dinamizar esta infra-estrutura, bem como de projectá-la na comunidade 
bracarense;

é celebrado o presente contrato-programa, o qual há-de reger-se pelas cláusulas seguintes, bem 
como pelo Decreto-Lei n.º 432/91, de 6.11.

Outorgantes:
1. Município de Braga (...)
2.Sporting Clube de Braga (...)
(...)

Cláusula Primeira

Condições gerais
1. O Município de Braga, proprietário do Novo Estádio Municipal de Braga, cede as respectivas 

instalações desta infra-estrutura desportiva ao Sporting Clube de Braga, nos termos e nas condições 
definidas no presente contrato-programa.

2.Carece de autorização prévia do Município de Braga toda a utilização do Novo Estádio Mu-
nicipal fora do âmbito do presente contrato-programa, isto é, sempre que esteja em causa a utilização 
das instalações por um terceiro.

3.Sempre que o Município necessite de utilizar o Novo Estádio Municipal para a organização 
de qualquer evento, deverá comunicar facto ao Sporting Clube de Braga com, pelo menos 15 dias de 
antecedência.

4.Caberá à entidade organizadora do espectáculo a responsabilidade pelos danos materiais que, 
no decurso desse mesmo espectáculo, vierem o ser provocados no Estádio.

(...)
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Cláusula Terceira

Deveres do S.C. Braga
1. Constituem deveres do Sporting Clube de Braga:
a) Assegurar o normal e eficaz funcionamento de toda a logística de apoio à organização dos 

eventos e jogos organizados pelo clube e em que este participe, ou sejam da sua iniciativa, bem como 
apoiar os que sejam da iniciativa do Município.

b) Suportar os encargos financeiros decorrentes da gestão corrente da infra- estrutura, designada-
mente água, electricidade, gás e outras.

c) Solicitar autorização ao Município para a execução de qualquer tipo de obra nas instalações 
cuja utilização é cedido, bem como para a localização dos espaços publicitários, quer no interior, quer 
no exterior do Novo Estádio Municipal.

2. As obras ou quaisquer outras benfeitorias realizadas na intra-estrutura pelo S.C. Braga inte-
gram-se automaticamente na mesma, ficando propriedade do Município, não sendo devida qualquer 
compensação ou indemnização ao clube pela sua execução.

Cláusula Quarta
Direitos do Município

Constituem direitos do Município de Braga:
a) Utilizar o Novo Estádio Municipal de Braga para a organização de eventos desportivos, cultu-

rais ou lúdicos, desde que comunique o facto nos termos do número três da cláusula primeira, devendo 
articular tal utilização com a clube bracarense, sempre que a mesma possa conflituar com compromissos 
assumidos por este no âmbito da sua participação em competições desportivas:

b) Gerir a designada ‘tribuna principal” em todos os eventos organizados pelo Sporting Clube de 
Braga ou em que este participe, que fica, assim, reservada para o Município, podendo, no entanto, e sob 
autorização do Município, serem disponibilizados alguns lugares para os Corpos Sociais do Sporting 
Clube de Braga e entidades convidadas;

c) Utilizar 15 lugares, devidamente marcados, no parque de estacionamento subterrâneo em todos 
os eventos organizados pelo SC Braga ou em que este participe; 

d) Utilizar um espaço com dimensões suficientes, escolhido pelo Município, para assegurar a 
guarda de material e a colocação do pessoal necessário para a gestão técnica do Estádio.

Cláusula Quinta

Deveres do Município
Constituem deveres do Município de Braga:
a) Assegurar a manutenção e conservação geral do Novo Estádio Municipal e espaços exteriores;
b) Assegurar o tratamento do relvado;
c) Assegurar a limpeza das bancadas e dos espaços de circulação;
d) Assegurar a limpeza e tratamento dos espaços exteriores;
e) Assegurar a gestão técnica do Novo Estádio Municipal de Braga;
f) Emitir parecer do vínculo nos termos do n.º 3 da Cláusula 2.°
g) Assumir os custos da utilização do Estádio em eventos organizados pelo Município.

Cláusula Sexta

Acompanhamento e execução do contrato-programa
1. Compete ao Município de Braga fiscalizar a correcta execução do presente contrato-programa, 

podendo, sempre que o entender, levar a efeito inspecções, inquéritos ou sindicâncias.
2. Anualmente, o Sporting Clube de Braga deverá enviar ao Município de Braga um relatório 

detalhado sobre a gestão e utilização do Novo Estádio Municipal, com referências ao número de 
eventos aí realizados, número de espectadores, utilização comercial dos lugares, número de espaços 
publicitários explorados, condições gerais e especiais das instalações e outros elementos que se afigu-
rem importantes.

(…)
Cláusula Oitava

Incumprimento do contrato-programa
1. Havendo incumprimento dos termos estipulados neste contrato-programa, serão aplicadas as 

regras previstas no artigo 17º do DL n.º 432/91, de 6.11.
(…)
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Cláusula Nona

Contencioso

Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa serão submetidos a arbitragem, 
nos termos do artº. 18.° do DL n.º 432/91, de 6.11.

Cláusula Décima

Prazo e início da vigência

1. O presente contrato-programa tem a duração de 30 anos, contados a partir da data da respectiva 
outorga, podendo ser renovado por igual período, havendo acordo entre os outorgantes.

2. O inicio de execução deste contrato-programa coincide com a data do respectiva outorga, 
ficando, esta, ratificada todos os actos já praticados pelo clube que caibam no respectivo âmbito de 
aplicação.(…) cfr. documento a fls. 510-518 dos autos.

7. No dia 4 de Novembro de 2004, em reunião da Câmara Municipal de Braga, foi apro-
vada a seguinte deliberação que aditou a Cláusula Terceira — A ao contrato referido no ponto 
anterior:

“-Considerando que o custo suportado pelo Município de Braga na construção do Novo Estádio 
Municipal transforma esta infra-estrutura desportiva num verdadeiro bem de investimento financeiro 
susceptível de gerar receita:

- Considerando, por outro lado, que nos termos do presente contrato programa compete ao 
S.C. de Braga assegurar o pagamento dos encargos financeiros decorrentes da gestão do estádio, 
tais como água, electricidade, gás e outros, sendo que tais encargos assumem um valor mensal 
considerável:

- Considerando, por último, que através deste contrato-programa se opera, entre outras 
coisas, uma cessão de exploração do Estádio ao SC de Braga, infra-estrutura totalmente equi-
pada paro o desenvolvimento da actividade do clube no âmbito da organização de espectáculos 
desportivos.

As partes outorgantes decidem, por mútua acordo, introduzir uma nova cláusula no contrato-pro-
grama em vigor, com o seguinte teor:

Cláusula Terceira-A

Preço da exploração

1 — Pela utilização e exploração do Novo Estádio Municipal, o Sporting Clube de Braga deverá 
pagar ao Município de Braga uma renda pecuniária anual no montante de 6.000 (SEIS MIL EUROS), 
valor sobre o qual acresce o IVA à taxa que vigorará data do respectivo pagamento.

2 — A renda deverá ser paga até ao dia 31 de Janeiro do ano a que respeitar, na Tesouraria da 
Câmara Municipal de Braga.

3 — A renda será actualizada anualmente com uma percentagem igual à taxa oficial de inflação.” 
— Cfr. fls. 266 e seguintes dos autos.

8. No âmbito da cláusula referida no ponto anterior, a Município cobrou anualmente ao clube a 
quantia de € 6.000,00, acrescida de IVA — facto admitido par acordo.

9. Na declaração periódica de IVA relativa ao quarto trimestre de 2004, o Município de Braga 
formulou um pedido de reembolso no montante de €5.506.057,29 que foi indeferido por acto do Sub-
director-Geral dos Impostos, de 14 de Novembro de 2008, acto que é impugnado — cfr. fls. 84 a 86 
dos autos.

10. O impugnante no período entre 2000 ate ao terceiro trimestre de 2004, não deduziu IVA 
cfr. fls. 84 a 86 dos autos.;

11. Em 9 de Março de 2009, teve início uma acção inspectiva que fiscalizou os exercícios de 
2005 a 2008 da qual foi elaborado o Relatório de Inspecção Tributária, constante de fls. 330 a 353 dos 
autos;

12. Desta acção inspectiva resultaram dois tipos de correcções, uma relacionada com a não 
dedutibilidade do IVA suportado com a construção do estádio conforme fundamentos explanados no 
ponto III 1 do Relatório de Inspecção Tributário e outra relativa a operações sujeitas a IVA, constante 
de fls. 330 a 353 dos autos;

13. A Divisão de Contabilidade da Câmara Municipal de Braga emitiu uma informação sobre as 
despesas de manutenção do Novo Estádio Municipal de Braga, com o valor global de €829.926,69, 
constante de fls.283 dos autos, com o seguinte teor:
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Ano 2005 

  
 Ano 2006 

  
 14. Em 14.10.2008 foi deduzida a presente impugnação judicial.
Formou-se a convicção do Tribunal na consideração dos factos provados no teor dos documentos 

constantes dos autos.
6.1 De direito: questão prévia da incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão 

da hierarquia.
 Importa a título prévio decidir da competência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal 

para conhecer do presente recurso, questão essa suscitada no parecer do Exmº Procurador-Geral Ad-
junto a fls.342/343 dos autos, o qual conclui que o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria 
de direito sendo o Supremo Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia, para o seu 
conhecimento e competente o TCA Norte.

Notificadas as partes desta questão prévia suscitada pelo Ministério Público, nos termos do artº 704º 
do Código de Processo Civil, nada vieram dizer.

A competência em razão da hierarquia integra pressuposto processual relativo ao Tribunal, cons-
tituindo requisito de interesse e ordem pública devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder 
o de qualquer outra matéria – cf. artigos 16º n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA. 

Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26º al. b) e 38º al. a) do ETAF e 280º n.º 1 do CPPT-, 
à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete apenas conhecer dos 
recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com exclusivo fundamento 
em matéria de direito,

Sendo que aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por sua vez conhecer dos recursos 
de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com excepção dos referidos na alínea b) do n.º 1, 
do citado art. 26.º do referido Estatuto.

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, desde 
que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa. 

Como se refere no Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 04.08.2008, recurso 628/07, 
«não releva, para efeitos da determinação da competência, saber se, para decidir da questão de direito 
tal como o tribunal ad quem a entende, vai ou não ser efectivamente necessário a matéria de facto 
fixada na decisão recorrida, pois o tribunal ad quem, antes de estar decidida a sua competência, não 
pode antecipar a sua posição sobre a solução da questão de direito, pois decidir qual é a solução cabe 
apenas ao tribunal que estiver já julgado competente. 

Assim, a questão da competência hierárquica para efeitos daquela norma, é uma questão prévia 
que tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse com-
petente. 
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Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas 
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como 
provados e que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para o julgamento da causa; se o faz, o recurso 
não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, e fica, desde logo, definida a competência 
da Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo».

Ora como bem refere o Exmº Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, o 
recorrente invoca, como fundamento da sua pretensão, além do mais, os factos constantes da conclusão 
I, dos quais pretende extrair consequências jurídicas, a saber, que «por despacho do Substituto legal do 
Director-Geral, de 10.11.2008, mandou anular na totalidade a Liquidação Adicional de IVA n.º 08119058 
e parcialmente a Liquidação Adicional de IVA 11.0 08119056, seguindo esta última pelo valor residual 
de €71.699,13» e ainda que «não se entende minimamente o porquê deste valor».

Trata-se de factos invocados como fundamento da pretensão do recorrente que não encontram 
suporte na factualidade dada como provada na sentença recorrida e que, em abstracto, têm evidente 
relevância para o julgamento da causa. 

Ocorre, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso, 
também, matéria de facto, e não exclusivamente matéria de direito, será competente para dele conhecer 
o Tribunal Central Administrativo Norte – arts. 280º, nº 1 do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e 26º alínea b) e 38º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

7 – DECISÃO 
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, declarando-se 
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Contencioso Tributário). 

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Venda na execução fiscal. Venda por negociação particular. Credor 
com garantia real. Notificação. Nulidade processual.

Sumário:

 I — O n.º 4 do artigo 886.º -A do CPC, em que se prevê a notificação da decisão sobre 
a venda prevista nos seus n.os 1 e 2 aos credores reclamantes é subsidiariamente 
aplicável ao processo de execução fiscal.

 II — A omissão de notificação daquele despacho a credor reclamante de crédito com 
garantia real sobre o bem a vender, através de negociação particular, constitui 
nulidade processual que justifica a anulação da venda, nos termos dos artigos 201.º, 
n.º 1, e 909.º, n.º 1, alínea c), do CPC, aplicáveis por força do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 257.º do CPPT.

Processo n.º 180/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco de Investimento Imobiliário, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I - RELATÓRIO
1. O Banco de Investimento Imobiliário, S. A., identificado nos autos, credor reclamante nos autos 

de execução fiscal nº. 1848200101003453, em que é executado Agostinho da Silva Ferreira, arguiu, no 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, a nulidade de todo o processado nestes mesmos autos de 
execução fiscal, que foi julgada procedente, anulando -se o acto da venda.
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2. Inconformada, a Fazenda Pública veio interpor recurso para este Supremo Tribunal formulando 
as seguintes conclusões das suas alegações:

A. Nos autos em referência a douta sentença recorrida julgou a anulação de venda procedente 
com base na consideração de que “estamos perante uma nulidade susceptível de afectar o acto de 
venda e que leva à sua anulação nos termos dos artigos 201º, nº1 e 909º, nº1, alínea c), do CPC e do 
art. 257º, nº1, alínea c), do CPPT”.

B. Ressalvado o respeito devido, que é muito, não se conforma a Fazenda Pública com a decisão 
proferida, por ter sido efectuada errada aplicação do direito aos factos, uma vez que a omissão da 
notificação ao credor com garantia real não constitui nulidade nos termos exarados na douta sentença 
e a venda não foi em exclusivo beneficio do exequente.

C. Atentando no primeiro dos aspectos, os fundamentos de direito invocados, radicam na nulidade 
da venda derivada da tutela do credor hipotecário, por falta de notificação do despacho a ordenar a 
venda por negociação particular, nos termos dos artigos 886º -A, n.º 4 (corresponde ao actual n.º 6, 
com a redacção do artigo 1º do Decreto -Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro), 909º, n.º 1, alínea c) 
e 201º, todos do CPC.

D. As formalidades necessárias, e suficientes, de publicitação (conhecimento, notificação) da 
venda por negociação particular em processo de execução fiscal, são as previstas, de modo especial, 
no n.º 3, do artigo 252º, do CPPT — as quais não foram alegadas como omitidas nestes autos.

E. A jurisprudência do STA tem sustentado que o CPPT regula de modo suficiente os termos da 
venda executiva, pelo menos no que respeita à fase de negociação particular, pelo que, as normas do 
CPC — artigos 886º -A, n.º 6 (anterior nº4), 909º, n.º 1, alínea e) e 2010 — não serão aplicáveis no 
processo de execução fiscal, face ao preceituado no n.º 3 do artigo 252º, n.º 3 do CPPT.

F. Com a devida vénia permitimo -nos estribar a posição aqui defendida no Acórdão do STA de 
28 -03 -2007, tirado no processo 026/07, em que se afirma ter sido opção do legislador excluir do pro-
cesso de execução fiscal a audição do credor com garantia sobre a modalidade da venda e consequente 
notificação da decisão, o mesmo acontecendo com a necessária aceitação, do dito credor, no caso de 
negociação particular, do comprador ou do preço, atentas as características da execução fiscal.

G. No aresto citado considerou -se que, em vista do interesse público e celeridade processual, 
o legislador fiscal regulou integral e imperativamente os regimes da modalidade da venda (ditos 
artigos 248º, 252.º e 255.º do CPPT) e do valor base dos bens (artigo 250.º do mesmo diploma), pelo 
que, falecendo o requisito da omissão previsto no artigo 2.º do CPPT, as normas do Código de Pro-
cesso Civil relativas à notificação da decisão sobre a venda ao credor com garantia sobre os bens a 
vender — artigo 886.º -A, n.º 4 — e à audição do credor com garantia real sobre o comprador e apreço 
de venda por negociação particular — artigo 904º, alínea a)  - não são subsidiariamente aplicáveis ao 
processo de execução fiscal.

H. Em sentido equivalente, relativamente ao artigo 886º -A, n.º 4, do CPC, por razões idênticas, 
o acórdão deste STA de 17 -12 -2003, no processo nº01951/03.

I. Se no tocante à venda por negociação particular existe maior uniformidade de posições, quanto 
à venda executiva por propostas em carta fechada, reconhece -se existir certa divisão na jurisprudência 
desse Alto Tribunal, como salienta o Procurador -Geral Adjunto no STA, no Ac. do STA de 03 -11 -2010, 
processo n.º 0244/10: “A jurisprudência deste Supremo Tribunal a respeito da questão objecto do re-
curso encontra -se dividida. Enquanto os acórdãos de 30/04/2008, processo n.º 117/08; de 14/07/2008, 
processo n.º 222/08; de 2/04/2009, processo n.º 805/08 e de 22/04/2009, processo n.º 146/09, entende-
ram que no processo de execução fiscal tem aplicação supletiva o disposto no artigo 886º -A do CPC, 
nos acórdãos de 17/12/2003, processo 1951/03; de 28/03/2007, processo n.º 26/07; de 28/11/2007, 
processo n.º 662/07 e de 4/11/2009, processo n.º 686/09 entendeu -se não haver lugar àquela aplicação 
supletiva”.

J. Alinhamos pelo segundo entendimento, de que o CPPT regula a questão, sem necessidade de 
recurso às normas supletivas do CPC, tal como aliás, entende Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado 
e comentado, 2007, Volume II, nota 4 ao artigo 148º, pág. 540.

K. Relativamente à farta de notificação da venda judicial mediante propostas em carta fechada, 
regulam os art.º 248º e 249º, dedicando -se este último à publicidade da venda, ora, tendo em conta 
que o CPPT regula esta matéria de forma completa, não prevendo a notificação dos credores com 
garantia real, não ocorre qualquer violação do disposto no art.º 886º -A do CPC, na medida em que a 
lei especial afasta a aplicação da regra geral aí prevista.

L. Encontrando -se cumprido o formalismo prescrito no art.º 249º do CPPT, não era de notificar o 
requerente, até porque esta tinha sido tempestivamente citado nos termos do art.º 239º, e, esta citação 
aos credores com garantia real tem por função “permitir -lhes acompanhar a praça, além de reclamarem 
os créditos respectivos, para poderem providenciar para que não ocorra uma degradação do preço 
da venda e, em consequência a insolvabilidade do crédito.” (transcrição parcial da anotação 11, ao 
art.º 239º, Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário, Anotado, 3ª Edição, 
Vislis, 2003).
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M. No que concerne ao facto de o requerente não ter sido ouvido sobre a venda por negociação 
particular, a argumentação que a nosso ver refuta a sua posição é em tudo idêntica à acima exposta, 
sendo que o artigo do CPPT que em especial regula esta matéria é do 252º, cujo cumprimento foi inte-
gralmente observado, com a opção pela única modalidade pertinente para a alienação de bens imóveis: 
a negociação particular (neste sentido se pronunciou o STA, no acórdão tirado no processo 0173/05, 
de 16 -03 -2005).

N. Finalmente, no que se refere ao valor que serviu de base à venda por negociação particular, 
o art.º 250º do CPPT prescreve uma regra própria para a determinação de tal valor sendo que nos 
termos do douto aresto citado na conclusão M. supra, cabia ao órgão de execução fiscal estabelecer 
o preço mínimo, ou mesmo não o estabelecer.

O. A factualidade dada como provada na douta sentença é insusceptível de ser enquadrada no 
art.º 201º do CPC, dado que não ocorreu a prática de qualquer acto que a lei não admita ou a omissão 
de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva,

e,
P. não sendo de aplicação subsidiária o regime do CPC previsto nos artigos 886º -A, n.º 6, 909º, 

n.º 1, alínea c) e 201º, não podia ter -se julgado verificada a omissão determinante da nulidade que 
acarretou a anulação do acto de venda.

Q. No que concerne ao último dos aspectos focados na conclusão B. destas alegações, tendo em 
vista o interesse público subjacente aos processos executivos e o princípio da estabilidade das ven-
das, a que se refere o douto Acórdão n.º 77/02 do Tribunal Constitucional, ainda mais impressivo no 
domínio da venda em processo de execução fiscal, dada a conveniência que ela tem para incentivar 
potenciais compradores a fazerem aquisições neste tipo de processo executivo, conforme se depreende 
do estipulado no artº 257º do CPPT, a anulação das vendas, adjudicações, remições ou pagamentos já 
efectuados, subordinar -se -á ao regime do nº10 do art. 864º do CPC, ou seja, a venda ou adjudicação 
só será anulada, quando a Fazenda Pública tenha sido a exclusiva beneficiária.

R. Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 165.º do CPPT, “são nulidades insanáveis em pro-
cesso de execução fiscal (...) a falta de citação, quando possa prejudicar a defesa do interessado” e de 
acordo com o n.º 4 do mesmo artigo 165º, “as nulidades mencionadas são de conhecimento oficioso e 
podem ser arguidas até ao trânsito em julgado da decisão final”.

S. Sob a epígrafe “Citação dos credores preferentes e do cônjuge”, o artigo 239.º do CPPT dispõe, 
no seu n.º 1, que “Feita a penhora e junta a certidão de ónus, serão citados (...) relativamente aos bens 
penhorados (...), sem o que a execução não prosseguirá”.

T. O n.º 10 do artigo 864.º do CPC estabelece, porém, que “a falta das citações prescritas tem 
o mesmo efeito que a falta de citação do réu, mas não importa a anulação das vendas, adjudicações, 
remições ou pagamentos já efectuados, dos quais o exequente não haja sido exclusivo beneficiário”.

U. Quer dizer os efeitos da falta de credor com garantia real, e o indevido prosseguimento da 
execução sem serem efectuadas as citações aqui referidas tem os efeitos previstos no artigo 864º, n.º 10, 
do CPC, conjugado com o artigo 165º, n.º 1, alínea a), do CPPT.

V. Então, aquela falta de citação tem os mesmos efeitos que a falta de citação do executado, mas 
não importa a anulação das vendas, adjudicações, remições ou pagamentos já efectuados das quais o 
exequente não haja sido o exclusivo beneficiário.

W. Não há qualquer razão que possa justificar que em execução fiscal o comprador dos bens 
mereça menor protecção do que a que merece o comprador dos bens em execução comum, porquanto 
é idêntico o objectivo legal de promover a venda e o seu respectivo rendimento, na linha do qual estará 
a diminuição dos casos de risco de anulação do acto em que o comprador hão seja interessado.

X. Na verdade, o alcance desta disposição será o de afastar a aplicabilidade da norma em causa, 
permitindo a anulação da venda, nos casos em que o adquirente é o próprio exequente, casos estes em 
que não estão em jogo interesses de terceiros, que, ao contrário do exequente, não conhecem ou não têm 
obrigação de conhecer as irregularidades processuais de que eventualmente enferme o processo execu-
tivo, e cujas expectativas na estabilidade da venda, por esse facto, merecem maior consideração.

Y. Assim, efectivada a arguição da nulidade por falta de citação antes da venda, adjudicação de 
bens, remições ou pagamentos, se aquela falta puder prejudicar a defesa do interessado, tem sempre por 
efeito a anulação dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, aproveitando-
-se as peças úteis ao apuramento dos factos (artigo 165º, n.º 2).

Z. Realizada venda, adjudicação de bens, remição ou pagamentos, a anulação só pode ocorrer se 
o exequente foi o exclusivo beneficiário dela (Cfr. Jorge Lopes de Sousa, no Código de Procedimento 
e de Processo Tributário anotado e comentado, II vol., em anotação ao artigo 239º).

AA. Neste mesmo sentido a conclusão alcançada no acórdão proferido pelo STA, no processo 
0575/07, em 31.10.2007, aresto seguido na nossa exposição: “Há fundamento para a anulação da venda 
em processo de execução fiscal por motivo da falta de citação do credor com garantia real, apenas 
quando em tal venda o exequente tiver sido beneficiário exclusivo” (destacado nosso).
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BB. O art. 864º n.º 10 CPC é aplicável subsidiariamente ao processo de execução fiscal, porque 
nele não se prevê situação em que a falta das citações legalmente prescritas (executado, cônjuge e 
credores) coexista com a venda do bem penhorado.

CC. Ressalvado o respeito devido por diferente opinião, se tal disciplina se tem por válida para 
a falta de citação, ficando o credor com garantia real impedido de intervir no processo defendendo os 
seus interesses, por maioria de razão, se terá por aplicável à falta de alguma notificação, subsequente 
àquela citação.

DD. Para efeitos do artigo 864º, n.º 10, do Código de Processo Civil, dever -se -á entender que 
o exequente não será o exclusivo beneficiário da venda quando não for ele o comprador ou quando 
algum credor além dele seja pago pelo produto da venda (1), estando dado como provado nestes autos 
que foi terceiro a adquirir o bem.

EE. Nos presentes autos não há fundamento legal para a anulação da venda porque tendo o imóvel 
penhorado sido adquirido por terceiro — conforme ponto 13º, dos “factos provados, com relevância 
para a decisão da causa”, na douta sentença recorrida — o exequente não foi exclusivo beneficiário 
da venda (Jorge Lopes de Sousa, CPPT Anotado, 4ª edição, 2003, p. 982).

FF. Deste modo, deveria ter improcedido o pedido formulado na presente acção de anulação de 
venda, por se considerar não provada a nulidade invocada, não sendo, ademais admitida legalmente 
a anulação da venda com base em tal fundamento, pelo que deverá ser anulada a sentença proferida.

Termos em que, deve ser dado provimento ao recurso, revogando -se a douta sentença recorrida.
3. O Banco de Investimento Imobiliário, S. A., veio contra -alegar, concluindo, em síntese, o 

seguinte:
“1. A aliás douta decisão recorrida deve manter -se pois consagra a justa e correcta aplicação 

das normas legais e dos princípios jurídicos aplicáveis;
II. Carece de fundamento a alegação da Recorrente Fazenda Nacional de que nos termos do n.º 10 

do art. 864.º do Cód. de Proc. Civil a anulação da venda em apreço só poderia ocorrer se o exequente 
tivesse sido o exclusivo beneficiário dela.

III. O artigo 864.º, n.º 11 do C.P.C (anterior n.º 10) não tem aplicação ao caso em apreço, por-
quanto o Banco Requerente foi citado para os termos do processo fiscal e, bem assim, o que se discute 
nestes autos tem a ver com a existência ou não de nulidades processuais que influíram no exame ou 
decisão da causa, respeitantes a intervenientes no processo, incidente que corre sob tramitação própria 
e a arguir em prazos muito curtos após o seu conhecimento.

IV. A anulação de que fala a Recorrente Fazenda Nacional (por falta de citação) e a anulação 
alegada pelo Banco Requerente (por omissão de formalidades processuais susceptíveis de influir no 
exame da causa) tratam -se de duas possibilidades de anulação de vendas e que o próprio Código de 
Processo Civil claramente diferencia.

V. Com efeito, o artigo 909.º do Cód. de Proc. Civil refere os casos em que a venda pode ser dada 
sem efeito por anulação, entre as quais está a hipótese a que alega agora a Fazenda Nacional (falta 
de citação  - art. 909.º, n.º 1, alínea b) do C.P.C.) e a hipótese alegada pelo Banco Requerente (nuli-
dade/irregularidade processual susceptível de influir no exame ou na decisão da causa — art. 909.º, 
nº. 1, alínea c) C.P.C..

VI. Saliente -se que é jurisprudência recente no Supremo Tribunal Administrativo não ser de aplicar 
a citada norma  - actual n.º 11 do 864.º do C.P.C  - a casos análogos aos dos presentes quer porque não 
houve falta de citações quer por se tratar de assunto distinto ao que estava a ser discutido nos autos e 
que consistia na existência ou não de nulidades processuais previstas no art. 201º do CPC, susceptíveis 
de influir na decisão da causa, conforme se observa dos acórdãos proferidos em 22/04/2009 (proc. 
n.º 0146/09) e 03 -11 -2011 (proc. nº. 0244/10)

VII. Em face do exposto, não é de aplicar a norma constante no actual n.º 11 do art. 864.º do 
Cód. de Processo Civil quando os intervenientes processuais foram citados e quando está em discussão 
a existência de nulidades processuais susceptíveis de influir na decisão da causa a que se alude nos 
artigos 909.º, n.º 1, alínea c) e 201.º do Cód de Processo Civil.

VIII. Carece igualmente de fundamento o alegado pelo Recorrente Fazenda Nacional quando 
afirma que o CPPT regula de modo suficiente os termos da venda executiva, pelo menos no que respeita 
à fase de negociação particular, pelo que as normas do CPC — mormente o art. 886 -A, n.º 6 (anterior 
n.º 4) não serão aplicáveis no processo de execução fiscal.

IX. Contrariamente ao que alega a Recorrente Fazenda Nacional nos pontos C, E, F, M e N das 
suas conclusões os fundamentos invocados pelo Banco Requerente não radicaram apenas na nulidade 
da venda por falta da notificação do despacho a ordenar a venda por negociação particular.

X. Conforme resultou provado, “O Banco Requerente não foi notificado de qualquer despacho 
que tenha designado a venda do imóvel (seja por propostas em carta fechada ou por negociação par-
ticular)” — cfr. ponto 14.º dos factos provados da douta sentença recorrida.



2174

XI. Face à ausência de notificações quanto à venda, jamais teve o Banco Requerente a oportu-
nidade de defender o seu crédito, tendo sido vendido o imóvel que garantia o seu pagamento por uma 
quantia muito inferior ao seu valor real e muito inferior ao crédito do Reclamante

XII. E isto sendo o Requerente parte processual, aliás, o principal interessado, porquanto o seu 
crédito foi graduado em 1º lugar para obter pagamento do produto da venda do imóvel penhorado em 
apreço, conforme consta da sentença de graduação de créditos proferida no ano anterior (Novembro 
de 2003) à concretização da venda (Agosto de 2004).

XIII. O órgão da execução fiscal  - Serviço de Finanças de Paredes  - pura e simplesmente ignorou 
a existência do Requerente, claramente não tendo cumprido com as suas obrigações.

XIV. O Requerente só veio a ter conhecimento da venda do imóvel penhorado/hipotecado porque 
veio questionar o Serviço de Finanças sobre o estado do processo.

XV. Não há qualquer argumento ou norma que justifique não ter sido notificado o Requerente para 
se pronunciar sobre as propostas obtidas ou, pelo menos, do despacho que determinou a venda, atento 
o facto de se aplicarem subsidiariamente as regras do Cód. de Proc. Civil à tramitação da execução 
fiscal por força da remição contida no art. 2.º do Cód. de Procedimento e de Processo Tributário.

XVI. O eventual interesse da celeridade da cobrança fiscal jamais se poderá sobrepor sobre os 
interesses de terceiros que têm primazia no recebimento do produto da venda.

XVII. Aliás, nem se compreende em que é que a notificação aos credores para, em dez dias, se 
pronunciarem sobre as melhores propostas obtidas ou sobre o despacho que admitiu a venda, colide 
com esse eventual interesse de celeridade de cobrança, até pelo facto de nada ter a receber a Fazenda 
Pública pelo produto da venda em apreço

XVIII. Uma vez que o crédito reclamado pelo Requerente era manifestamente elevado e estava 
já graduado em primeiro lugar nenhum benefício obteve a Fazenda Pública com a venda em apreço, 
sendo certo que poderia ter recorrido do disposto no n.º 2 do art. 244.º n.º 2 do CPPT e suspender a 
venda em apreço, podendo a execução prosseguir sobre outros bens.

XIX. De resto, não faz qualquer sentido o alegado pela Recorrente Fazenda Nacional nos pontos K 
e L das suas alegações quando afirma que não havia necessidade de notificar o Banco Requerente 
do despacho que determinou a venda judicial por propostas em carta fechada porque este já tinha 
sido citado nos termos do 239.º CPPT e que esta citação tem por função “permitir -lhes acompanhar 
a praça, além de reclamarem os créditos respectivos”.

XX. Com efeito, jamais poderia o Banco “acompanhar a praça” se não foi notificado do despacho 
que determinou o dia e hora e o preço mínimo para a abertura de propostas e, bem assim, se não foi 
posteriormente notificado de que o imóvel ia ser vendido por negociação particular.

XXI. As faltas de notificação supra aludidas configuram, assim, uma nulidade processual, porquanto 
violam o disposto na alínea a) do artigo 253.º do CPPT, que confere a faculdade aos credores com ga-
rantia real de estarem presentes no acto de abertura das propostas de venda, possibilidade essa que foi 
negada ao Banco Requerente (direito esse que se encontra igualmente plasmado no art. 893 do C.P.C.)

XXII. Bem como, viola o disposto nos n.º 1, 4 e 5.º do artigo 886.º -A do Código de Processo Civil, 
aplicáveis com as necessárias adaptações, por força da remissão prevista no artigo 2.º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário para os casos omissos, que dispõem que a decisão da venda deverá 
ser comunicada ao credor reclamante de créditos com garantia sobre os bens a vender.

XXIII. O que consubstancia uma nulidade processual, uma vez que as omissões cometidas tive-
ram clara influência no resultado da diligência ocorrida (venda por negociação particular), ao impedir 
que o Banco apresentasse uma proposta alternativa e de valor superior aquela que foi apresentada para 
garantir a satisfação do seu crédito.

XXIV. Aliás, qualquer interpretação das referidas normas que considere que não é obrigatória 
a notificação ao credor reclamante é manifestamente inconstitucional, porquanto viola o princípio 
da igualdade consagrado no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa, já que confere um 
tratamento privilegiado e injustificadamente discriminatório ao credor Fazenda Nacional em relação 
aos credores preferentes que ficam impedidos de apresentarem propostas, pois nenhuma razão existe 
para a notificação a estes credores não ser pessoal, à semelhança da que foi inicialmente efectuada 
para reclamar os créditos.

XXV. Sendo certo que em todos processos judiciais, da qual fazem parte as execuções fiscais, 
vigora um princípio geral de proibição da indefesa (artigo 20.º, n.º 1, da CRP), pelo que a falta de noti-
ficação do credor hipotecário da decisão da modalidade e valor da venda constitui uma clara violação 
desse princípio, uma vez que se pode concretizar a venda do imóvel hipotecado sem que o credor possa 
acompanhar a venda e apresentar uma proposta que defenda o seu direito de crédito.

XXVI. Resulta, assim, claramente demonstrado que é inconstitucional por violação do princípio 
geral de proibição da indefesa (plasmada no art. 20.º, n.º 1 do C.P.C) a tese defendida pela Recorrente 
Fazenda Nacional ao considerar que o Banco — credor Reclamante — não tem que ser notificado do 
despacho que determina a modalidade e valor da venda do imóvel penhorado.

XXVII. Inconstitucionalidades essas que expressamente se invocam, para os devidos efeitos, 
sendo certo que, de acordo com o disposto no art. 204.º da Const. da República Portuguesa “nos feitos 
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submetidos ao julgamento, não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto na Cons-
tituição ou os princípios nela consignados.

XXVIII. Em conclusão, o facto de ter sido vendido o imóvel sem o Banco Requerente ter sido 
notificado para defender os seus interesses, nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 886.º - A n.ºs 1 
e 4 do Cód de Proc. Civil (ex -vi art. 2.º do CPPT), implicou, no caso em apreço, um grave prejuízo 
para o Banco Requerente.

XXIX. Ora, nos termos do disposto no art. 201º do Cód. Proc. Civil, a realização da venda com 
a omissão das notificações em causa, a que aludem as normas dos arts. 904º, 886º -A  - 1 e 4 e 229º -2 
do Cód de Proc. Civil, violando, de igual modo, o princípio do contraditório (art. 3º, n.º 3 do CPC), 
da confiança e da igualdade ínsitos ao princípio do Estado de Direito, determina a nulidade de todos 
os actos processuais subsequentes, porquanto a irregularidade cometida influi de forma clara e ine-
quívoca na decisão da presente causa.

XXX. Por último, resta referir o disposto no artigo 229.º do CPC, segundo o qual devem ser no-
tificados, sem necessidade de ordem expressa, as sentenças e os despachos que a lei mande notificar 
e todos os que possam causar prejuízo às partes, pelo que, também ao abrigo desta norma, deveria 
o Banco Requerente ter sido notificado do despacho que determinou a modalidade da venda por se 
tratar de um despacho que podia causar (como causou) prejuízos ao Banco.

XXXI. A doutrina mais recente e dominante deste Supremo Tribunal Administrativo tem vindo de 
que “a garantia constitucional de tutela jurisdicional efectiva contida no artigo 20º da CRP e o prin-
cípio da boa -fé e da cooperação entre os intervenientes processuais justificam plenamente que valha 
também para o processo fiscal o dever de notificação existente nas execuções comuns, constituindo a 
aplicação subsidiária da norma do artigo 886.º -A, n.º 4, do CPC (expressamente prevista na alínea e) 
do artigo 2.º CPPT) a forma de assegurar a compatibilidade constitucional do processo de execução 
fiscal”. (cfr. acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 03 -11 -2011 (proc. n.º 0244/10).

XXXII. Com efeito, são já numerosos os acórdãos deste Tribunal nos quais se entendeu que é 
aplicável o disposto no artigo 886º -A do CPC ao processo de execução fiscal, nomeadamente nos 
acórdãos proferidos em 03 -11 -2010 (proc. 0244/10), 30/04/2008 (proc. n.º 0117/08), 14/07/2008 
(proc. n.º 0222/08), 2/04/2009 (proc. n.º 0805/08), 22/04/2009 (proc. n.º 0146/09), 8/07/2009 (proc. 
n.º 431/09) 7/07/2010 (proc. n.º 188/10).

XXXIII. Assim sendo, bem andou o Tribunal “a quo” ao considerar na douta sentença recorrida, 
que o Banco deveria ter sido notificado dos despachos que determinaram a modalidade e valor da 
venda e que ao omitir tais notificações “estamos perante uma nulidade susceptível de afectar o acto 
de venda e que leva à sua anulação nos termos dos artigos 201º, n.º 1 e 909.º, n.º 1, alínea c), do CPC 
e do artigo 257º nº. 1, alínea c) do CPPT.”

XXXIV. A douta sentença recorrida, ao determinar que a venda em apreço deve ser anulada, fez 
uma interpretação correcta da letra e do espírito dos princípios normativos consagrados, atendendo à 
relação material controvertida na sua plenitude e considerando, como deveria, as regras determinantes 
na interpretação da lei.

Termos em que o presente recurso deve ser julgado improcedente, com todas as consequências 
legais.

Assim se fará, como sempre, inteira JUSTIÇA.
4. O Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, pronunciou -se no sentido de o recurso 

não merecer provimento, fundando -se no Acórdão STA -SCT 19.07.2008 processo nº222/08, com o 
seguinte sumário doutrinário:

“«1  - O nº4 do art.886 -A do CPC, em que se prevê a notificação da decisão prevista nos seus nºs 1 
e 2 aos credores reclamantes de créditos com garantia real sobre os bens a vender é subsidiariamente 
aplicável ao processo de execução fiscal.

2  - A omissão de notificação daquele despacho a credor reclamante de crédito com garantia real 
sobre o bem a vender, através de negociação particular, constitui nulidade processual que justifica a 
anulação da venda, nos termos dos arts. 201 nº1 e 909º nº1 alínea c,) do CPC, aplicáveis por força do 
disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 257º do CPPT».

A doutrina enunciada alinha com jurisprudência consolidada (expressa nos acórdãos STA -SCT 
16.04.1997 processo 21479; 12.02.2003 processo n.º 1554/02; 12.09.2007 processo n.º 699/07; 30.04.2008 
processo n.º 117/08; 14.07.2008 processo nº222/08; 2.04.2009 processo n.º 805/08; 22.04.2009 processo 
n.º 146/09; 3.11.2010 processo n.º 244/10; 22.06.2011 processo n.º 353/11) que deve ser observada 
para cumprimento do objectivo de interpretação e aplicação uniformes do direito (art.8º nº3 CCivil).”

5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A – A sentença recorrida deu como provados, com relevância para a decisão da causa:
“1º  - O Banco requerente foi citado, na qualidade de credor hipotecário, através dos ofícios n.ºs 2773, 

2774, 2775 e 2776 todos de 26/02/2003, nos termos e ao abrigo do disposto nos arts. 239º e 240º do 
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CPPT, de que havia sido penhorado à ordem dos presentes autos de execução n.º1848 -00/100345.3, bem 
como nos processos de execução fiscal n.ºs 1848 -00/700043.0, 1848 -00/700041.3, 1848 -00/700042.1, 
o seguinte imóvel:

 - fracção autónoma designada pela letra “Q”, correspondente a uma habitação no 1º andar direito, 
no piso dois, com acesso pelo n.º 1111, da Rua Central de Gandra e a um lugar de garagem, designado 
pela letra “Q”, situado no piso 0 (cave), com acesso pelos n.ºs 1139 da Rua Central de Gandra e 20 
da Rua Vilarinho de Cima, do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, situado na Rua 
Vilarinho de Cima, n.ºs 14, 16, 18 e 20 e na Rua de Grandra, n.ºs 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1117, 
1125, 1135 e 1139, freguesia de Gandra, Concelho de Paredes, omisso na respectivo matriz, mas já 
feita o respectivo pedido para a sua inscrição em 04/05/2000 e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Paredes, sob o n.º 00736/100491.

2.º  - Dos referidos ofícios, docs.1 a 4 (juntos aos autos pelo Banco requerente), não consta qual-
quer indicação relativamente à venda do imóvel penhorado.

3.º  - O Banco ora requerente, por carta registada remetida em 14.03.2003, veio reclamar os 
seus créditos, ao abrigo do disposto no artigo 240º, do CPC, nos quatro processos de execução fiscal.

4.º  - O Requerente reclamou, nos quatro processos de execução fiscal em apreço, o crédito no 
montante de 85.596,32 euros, acrescidos dos respectivos juros vincendos.

5.º  - Tais créditos do Requerente são provenientes de dois contratos de mútuo, um do montante 
de Esc.15.500.000$00 e outro do montante de Esc.1.800.000$00, que o mesmo efectuou ao Executado 
e mulher.

6.º  - Para garantia do pagamento dos capitais mutuados, dos juros compensatórios e moratórios 
devidos no seu reembolso e das despesas judiciais e extrajudiciais constituiu o Executado a favor do 
Reclamante, duas hipotecas sobre o prédio urbano supra identificado.

7.º  - As referidas hipotecas foram registadas a favor do Reclamante, pelas inscrições, respec-
tivamente, C -1 Ap. 31/160600 e C -2 Ap. 32/160600, conforme se observa da certidão emitida pela 
competente Conservatória do Registo Predial junta a fls. dos autos de execução fiscal.

8.º  - Em 19.11.2003 foi o ora Requerente notificado da sentença de graduação de créditos, profe-
rida pelo 1º Juízo do Tribunal Tributário de 1ª instância do Porto, no âmbito dos autos de reclamação 
de créditos que correram por apenso aos presentes autos de execução, sob o n.º 12/2003, tendo sido os 
créditos do Reclamante graduados em 1.º lugar, seguido do crédito exequendo respeitante aos créditos 
da Fazenda Nacional  - cfr. doc.5, junto aos autos pelo Banco Requerente.

9.º  - No dia 01.06.2006 foi for si remetido via fax requerimento dirigido ao Chefe do Serviço de 
Finanças a solicitar a informação sobre o estado dos quatro autos de execução fiscal supra referidos 
 - cfr. doc. 6, junto aos autos pelo Banco Reclamante.

10.º  - Em resposta a tal solicitação, o Requerente foi notificado em 06.05.2006, através do oficio 
n.º 3687 de 05/06/2006 de que os processos de execução fiscal n.ºs 1848 -00/700043.0, 1848 -00/700041.3, 
1848 -00/700042.1, foram “devolvidos ao Serviço de Finanças deprecante por motivo de cumprimento 
em 29.07.2004”  - cfr. doc. 7, junto aos autos pelo Banco Requerente.

11.º  - Do referido oficio consta, ainda, que nos presentes autos de execução fiscal se efectuou 
a venda por negociação particular do imóvel penhorado em 06.08.2004  - cfr. doc.7, junto aos autos 
pelo Banco Requerente.

12.º  - Em 09.06.2006, o Banco ora Requerente expediu ao Chefe do Serviço de Finanças a soli-
citar o valor pelo qual se tinha efectuado a venda e a quem tinha sido vendido o imóvel  - cfr. doc. 8, 
junto aos autos pelo Banco Requerente.

13.º  - Em resposta a tal solicitação, foi o Requerente notificado em 16.06.2006, via fax, de que o 
imóvel foi vendido por 51.500 euros a Albino da Silva Pereira  - cfr. doc. 9, junto aos autos pelo Banco 
Requerente.

14.º  - O Banco Requerente não foi notificado de qualquer despacho que tenha designado a venda 
do imóvel (seja por propostas em carta fechada ou por negociação particular)”.

2. DE DIREITO
2.1. Questão a apreciar e decidir
O ora recorrido citado, na qualidade de credor hipotecário, nos autos de execução 

n.º 1848200101003453, arguiu a nulidade de todo o processado, junto do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Penafiel, por não ter sido notificado enquanto credor reclamante, quanto à venda do imóvel 
penhorado, pedindo a anulação da venda efectuada por 51.500,00 euros.

Naquele Tribunal decidiu -se julgar procedente a acção de anulação, anulando -se o acto da venda 
em causa.

Para tanto, ponderou a Mmª Juíza “a quo”, entre o mais, que:
“Em momento algum foi o ora Requerente notificado das propostas de aquisição apresentadas.
“Jamais teve, pois, o Requerente a oportunidade de defender o seu crédito, tendo sido vendido o 

imóvel que garantia o seu pagamento por uma quantia muito inferior ao seu valor real e muito inferior 
ao crédito do Reclamante.
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“O Banco Requerente é um credor reclamante e como tal tinha sido citado nos termos dos 
artigos 239º e 240º, do CPPT.

“Devia ter estado presente na abertura das propostas  - art.253º, do CPPT.
“Na verdade, ao ordenar -se a citação dos credores, tem -se em vista permitir -lhe acompanhar 

a praça, além de reclamarem os respectivos créditos, podem providenciar para que não ocorra uma 
degradação do preço da venda e, em consequência, a insolvabilidade do crédito.

“As faltas de notificação referidas configuram uma nulidade processual, porquanto violam o 
disposto na alínea a) do art. 253º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que confere a 
faculdade aos credores com garantia real de estarem presentes no acto de abertura das propostas de 
venda, possibilidade essa que foi negada ao Banco requerente. Bem como, viola o disposto nos n.ºs 1, 
4 e 5 do artigo 886º -A do Código de Processo Civil, aplicáveis com as necessárias adaptações, por 
força da remissão prevista no artigo 2º do Código de Procedimento e de Processo Tributário para os 
casos omissos, que dispõem que a decisão da venda deverá ser comunicada ao credor reclamante de 
créditos com garantia sobre os bens a vender.

“As omissões cometidas tiveram influência no resultado da diligência ocorrida ao impedir que 
o Banco apresentasse uma proposta alternativa e de valor superior àquela que foi apresentada para 
garantir a satisfação do seu crédito.

“Assim, estamos perante uma nulidade susceptível de afectar o acto de venda e que leva à sua 
anulação nos termos dos artigos 201º, n.º1 e 909º, n.º 1, alínea c), do CPC e do art. 257º, n.º1, alínea e), 
do CPPT.

“Assim, deve a venda ser anulada, com todas as consequências legais que daí advenham”.
Contra este entendimento vem o presente recurso, alegando, em síntese, a Fazenda Pública, 

sustentando -se em jurisprudência deste Supremo Tribunal em sentido contrário ao decido pelo Tribunal 
“a quo”, que:

“Com a devida vénia permitimo -nos estribar a posição aqui defendida no Acórdão do STA de 
28 -03 -2007, tirado no processo 026/07, em que se afirma ter sido opção do legislador excluir do pro-
cesso de execução fiscal a audição do credor com garantia sobre a modalidade da venda e consequente 
notificação da decisão, o mesmo acontecendo com a necessária aceitação, do dito credor, no caso 
de negociação particular, do comprador ou do preço, atentas as características da execução fiscal” 
(Ponto F das Conclusões)

“No aresto citado considerou -se que, em vista do interesse público e celeridade processual, 
o legislador fiscal regulou integral e imperativamente os regimes da modalidade da venda (ditos 
artigos 248º, 252.º e 255.º do CPPT) e do valor base dos bens (artigo 250.º do mesmo diploma), pelo 
que, falecendo o requisito da omissão previsto no artigo 2.º do CPPT, as normas do Código de Pro-
cesso Civil relativas à notificação da decisão sobre a venda ao credor com garantia sobre os bens a 
vender — artigo 886.º -A, n.º 4 — e à audição do credor com garantia real sobre o comprador e apreço 
de venda por negociação particular — artigo 904º, alínea a)  - não são subsidiariamente aplicáveis ao 
processo de execução fiscal” (Ponto G das Conclusões).

Vejamos.
2.2. Da falta de citação do credor com garantia real sobre os bens penhorados para reclamar o 

seu crédito.
1. Como bem nota o Ministério Público, no seu douto Parecer de fls., a questão da obrigatoriedade 

da notificação da decisão sobre a venda aos credores reclamantes 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.

Assim, entendeu -se que no processo de execução fiscal não tem aplicação supletiva o disposto na-
quele art. 886º -A do CPC, 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. Por sua vez, entendeu -se haver 
lugar a essa aplicação supletiva 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.

Em favor desta última posição, veio o recente Acórdão do Tribunal Constitucional julgar inconsti-
tucional, por violação 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 providos 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 conse-
quente” (cfr. Acórdão n.º 166/2010 do Tribunal Constitucional, de 28/4/2010, in Diário da República, 
II série, n.º 104, de 28/5/2010, pp. 29660 a 29664).

No mesmo sentido, ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 3/11/2010, proc 
n.º 244/2010, que o art. 249º do CPPT ao estabelecer, sob a epígrafe “Publicidade da venda”, que 
determinada esta, se procederá “… à respectiva publicitação, mediante editais, anúncios e divulgação 



2178

através da Internet”, não visa “eliminar a notificação às partes ou intervenientes processuais da decisão 
sobre a venda proferida no âmbito do processo judicial 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”.

O objectivo do preceito, segundo o mencionado Acórdão é “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 possível, não se pretendendo, com isso, excluir o cumprimento dos deveres legais 
de notificação pessoal às partes impostas pela legislação processual civil”.

Como também já havia sido realçado no Acórdão do STA de 14/7/2008, proc. n.º 222/08, “essa 
necessidade de notificação às partes de todos os despachos que lhes possam causar prejuízo está ex-
pressamente prevista no artigo 229º do CPC, segundo o qual devem ser notificados, sem necessidade 
de ordem expressa, as sentenças e os despachos que a lei mande notificar e todos os que possam causar 
prejuízo às partes, cumprindo ainda à secretaria notificar oficiosamente as partes quando, por virtude 
da disposição legal, possam responder a requerimentos, oferecer provas ou, de um modo geral, exercer 
algum direito processual que não dependa de prazo a fixar pelo juiz nem de prévia citação”.

Tal necessidade 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 conhecimento 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). Por outro lado, em sentido contrário, 
não se devem sobrevalorizar os argumentos que invocam as especificidades e características do processo 
de execução fiscal (simplicidade e celeridade), uma vez que não se vislumbra como é 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 possam implicar 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).

2. Como também ficou consignado no mencionado Acórdão de 14/7/2008, proc. 0222/08, “A ques-
tão da aplicabilidade do disposto no art. 886º -A, n.º 4, do CPC, não pode ser cindida quanto às decisões 
a comunicar”, uma vez que no n.º 4 (correspondente ao actual n.º 6) 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” uma vez que “vigora 
na generalidade dos processos judiciais o princípio da obrigatoriedade de notificação às partes de “todos” 
os despachos que lhes possam causar prejuízo, o que é corolário da proibição da indefesa que está ínsita 
no direito à tutela jurisdicional efectiva, reconhecido no art. 20º da CRP” regra também expressamente 
formulada no art. 229º do CPC, sendo “perfeitamente compreensível esta obrigatoriedade, à face do 
princípio da boa fé e da cooperação que deve ser observado nas relações entre todos os intervenientes 
processuais (arts. 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 administrativos, 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, pode haver 
uma decisão errada do órgão de 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 secretaria, 
é de aplicação subsidiária no contencioso tributário, pois não há qualquer regra especial sobre esta 
matéria.”
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Em face do exposto, tendo em conta a fundamentação constantes dos arestos que vimos citando, 
é de concluir que o art. 886º -A, n.º 4, do CPC, é subsidiariamente aplicável ao processo de execução 
fiscal, na parte em que impõe a notificação aos credores com garantia real do despacho que determina 
a modalidade de venda, fixa o valor base dos bens a vender (e eventual formação de lotes) bem como 
designa dia para a abertura de propostas em carta fechada, no caso de ser esta a modalidade de venda 
adoptada. 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, 
proc. n.º 699/07.

3. No caso dos autos, estando em causa um credor com garantia real que não foi notificado do des-
pacho que determinou a venda, torna -se claro que se impunha a notificação ao ora recorrido do despacho 
que determinou a venda e fixou o valor base do imóvel a vender por propostas em carta fechada.

E, também, como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 22/4/2009, proc 
n.º 146/09 e reiterado no Acórdão de 3/11/2010, proc n.º 244/2010, a tal não obsta, como pretende a 
recorrente, o disposto no nº10 do artigo 864º do CPC, que estipula que a falta das citações prescritas 
tem o mesmo efeito que a falta de citação do réu mas não importa a anulação das vendas das quais o 
exequente não haja sido exclusivo beneficiário, pois “esta disposição legal tem a ver com a estabilidade 
das relações jurídicas, impedindo assim que uma venda, efectuada por exemplo anos atrás, venha ser 
anulada por falta de citação de algum dos interessados, que não o próprio executado (vide art. 909º, 
n.º 1, b) do CPC). Ao passo que a situação que analisamos tem a ver com uma nulidade processual, a 
arguir em prazo curto. O que é coisa diferente.”

Concluindo -se no sentido de o credor com garantia real dever ter sido notificado do despacho que 
determinou a venda torna -se inquestionável que foi omitida uma formalidade prescrita na lei, sendo 
que essa omissão só constitui nulidade se puder influir no exame ou na decisão da causa, nos termos 
do disposto no art. 201º do CPC).

3.1. Resta então agora averiguar se as irregularidades ocorridas nos autos são de molde a deter-
minar a anulação da venda, tal como decidido pela sentença recorrida.

A anulação da venda nos termos deste art. 201º do CPC depende, quer da ocorrência, relativa-
mente 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). 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.

JORGE DE SOUSA (2), referindo -se a várias irregularidades que podem relevar para o efeito da 
anulação da venda refere por exemplo, “as irregularidades relativas à publicidade da venda, designada-
mente 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”, incluindo “a falta de 
citação dos credores com garantia real relativamente aos bens vendidos”. No entanto, o Autor sublinha 
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 sub judice, tal como resulta do probatório, o recorrido foi citado na qualidade de credor 
hipotecário para reclamar os seus créditos, por ofício que não dispunha de qualquer indicação relati-
vamente à venda do imóvel penhorado (Pontos A  -1º e 2º).

Em 19711/2003 foi o ora recorrido notificado da sentença de graduação de créditos, tendo os 
créditos reclamados ficado graduados em 1º lugar, seguidos do crédito exequendo (ponto A -9º).

Resulta igualmente do probatório que o recorrido só teve conhecimento da venda por negociação 
particular do imóvel penhorado, porque dirigiu requerimento a solicitar, via fax, ao Chefe do Serviço 
de Finanças, informação sobre o estado dos processo de execução fiscal.

Ficou igualmente provado que o recorrido “não foi notificado de qualquer despacho que tenha 
designado a venda do imóvel (seja por propostas em carta fechada ou por negociação particular)”. E que 
apenas tomou conhecimento do preço da venda a solicitação sua (ponto A -13º).

Em face do quadro apontado, a Mmª Juíza “a quo” concluiu tratar -se de uma nulidade susceptível 
de afectar o acto de venda e que leva à sua anulação nos termos dos artigos 201º, n.º1 e 909º, n.º 1, 
alínea c), do CPC e do art. 257º, n.º1, alínea e), do CPPT, porque “As omissões cometidas tiveram influ-
ência no resultado da diligência ocorrida ao impedir que o Banco apresentasse uma proposta alternativa 
e de valor superior àquela que foi apresentada para garantir a satisfação do seu crédito.

E afigura -se -nos que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.
Como se pode ler no mencionado Acórdão de 3/11/2010, seguindo o ensinamento de Alberto dos 

Reis, “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, pois 
que “os actos de processo têm uma finalidade inegável: assegurar a justa decisão da causa; e como a 
decisão não pode ser conscienciosa e justa se a causa não estiver convenientemente instruída e discutida, 
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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”.

“É neste sentido que deve entender -se o passo “quando a irregularidade cometida possa influir 
no exame ou na decisão da causa”. Pelo que o princípio da redução de nulidade à mera irregularidade, 
sem consequências, só 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.”

No caso dos autos, operando a referida ponderação, é de concluir que a falta do recorrido na fase 
de venda inviabilizou que pudesse, na qualidade de credor, cujo crédito foi graduado em 1º lugar, acom-
panhar o 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 realizasse pelo preço mais alto possível.

A não ter ocorrido a referida omissão e a venda poderia ter sido efectuada a diferente pessoa, por 
valor superior, o que significa que não lhe foi dada oportunidade de proteger os seus interesses. Pois 
como bem salienta a sentença recorrida, o recorrido não teve oportunidade de defender o seu crédito, 
“tendo sido vendido o imóvel que garantia o seu pagamento por uma quantia muito inferior ao seu 
valor real e muito inferior ao crédito do Reclamante.”

No contexto apontado, 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 nuli-
dade 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.

Em face do exposto, a sentença recorrida que assim decidiu deve manter -se e, nessa sequência, 
deve ser negado provimento ao recurso.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-

tivo acordam em negar provimento ao recurso e manter a decisão recorrida.
Custas pela Fazenda Pública.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino Ribeiro.

(1) Lopes Cardoso, Manual da Acção Executiva, 3ª edição, página 501.
(2) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, Lisboa, Anotação ao art. 257º 

do CPPT, p. 186. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Derrama. Tributação. Grupos de Sociedades.

Sumário:

 I — De acordo com o actual regime da derrama que resulta da Lei das Finanças Lo-
cais, aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a incidir 
sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC.

 II — Sendo aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, face à 
redacção do artigo 14.º da referida LFL (na redacção anterior à Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de Dezembro — OE para 2012) a derrama devia incidir sobre o lucro tri-
butável do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades.

Processo n.º 206/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: SAG Gest — Soluções Automóveis, SGPS, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção do 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 deduzida por SAG GEST – Soluções Automóveis 
Globais, SGPS, S.A. contra o acto de autoliquidação de IRC, relativo ao exercício de 2007, no valor 
de € 381.081,17.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I) Com a introdução da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, deu -se uma alteração substancial da 

natureza e do regime da derrama.
II) O n.º 1 do artigo 14º da citada lei pressupõe uma modificação de fundo no modo de cálculo 

da derrama, ao passar a ter como base o lucro tributável e não a colecta.
III) Assim passam a poder existir sujeitos passivos sem colecta, mas sujeitos ao pagamento da 

derrama.
IV) Por outro lado, sendo a derrama uma taxa proporcional, não tem em conta os vários regimes 

de redução de taxa do IRC.
V) Nestes termos, face ao regime anterior são penalizados os rendimentos sujeitos a taxas de IRC 

menores, já que em termos de derrama, passam a ser tributados por uma taxa igual a todos os sujeitos 
passivos do município em causa.

VI) No que concerne aos Grupos de Sociedades e ao seu Regime Especial de Tributação  (RETGS), 
dado que a derrama passou a ter como base o lucro tributável, ou seja, uma incidência mais a montante 
que anteriormente, devem ser acolhidas as regras do CIRC, também até ao momento de determinação do 
lucro tributável, porque de seguida, se seguem as regras próprias da derrama, isto é, a aplicação da taxa.

VII) De facto, no RETGS, não existindo colecta respeitante a cada uma das sociedades, existe e 
é necessária a determinação do lucro tributável de cada uma delas, sendo esta, também, uma operação 
que se situa a montante e que corresponde, ao que está determinado no n.º 1 do artigo 14º da Lei das 
Finanças Locais, o qual estipula que a derrama é lançada “sobre o lucro tributável sujeito e não isento 
de imposto das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na (res-
pectiva) área geográfica…”

VIII) Isto é, desde o momento em que é determinado um lucro tributável, sujeito e não isento 
para efeitos de IRC, a liquidação da derrama, passa a reger -se pelas regras próprias, de acordo com o 
que estipula o citado n.º 1 do artigo 14º da LFL naquela redacção.

IX) Certo é que, esta é a forma mais directa de fazer corresponder a receita da derrama ao Muni-
cípio onde o correspondente rendimento é efectivamente gerado.

X) E se, nos termos do n.º 1 do artigo 70º do CIRC, o lucro tributável do grupo é calculado através 
da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações periódicas 
individuais, tal significa que anteriormente já foi calculado, para cada uma das sociedades, um lucro 
ou um prejuízo, sendo esse resultado que, nos termos do n.º 1 do artigo 14º da Lei 2/2007, deve servir 
de base ao apuramento da derrama, não tendo relevância, para este efeito, o lucro tributável do grupo, 
que é posterior.

XI) Com efeito, não subsiste qualquer impossibilidade de liquidar a derrama individual de cada 
sociedade, tendo em conta que o objecto da sua incidência real foi deslocado da colecta do IRC para o 
lucro tributável sujeito a esse imposto e esse lucro tributável existe, o que não acontecia com a colecta.

XII) Alteração que permite atender com maior acuidade à conexão geográfica entre o Município 
e a derrama que lhe é conferida, quanto aos rendimentos gerados na sua área.

XIII) Este entendimento da Administração Tributária que decorre dos termos da lei, corresponde 
ao divulgado através do Ofício Circulado n.º 20 132 da Direcção de Serviços de IRC de 14 de Abril 
de 2008.

XIV) Posteriormente, contudo, veio este Venerando Supremo Tribunal Administrativo, desig-
nadamente no Ac. n.º 0909/10 de 2 de Fevereiro de 2011 citado na douta sentença recorrida, sufragar 
entendimento diverso.

XV) Sucede que, como decorre da douta sentença recorrida e do entendimento expresso neste 
Acórdão, no seguimento dos ensinamentos de Saldanha Sanches, existe uma autonomia entre IRC e 
a Derrama.

XVI) Autonomia essa que, não obstante a partilha de alguns elementos com o IRC, ao nível da 
incidência e determinação do lucro tributável, implica, contrariamente ao decidido na sentença recorrida, 
a não consideração daquele especial regime de tributação de IRC para efeitos de derrama.

XVII) Isto porque, no caso das sociedades abrangidas pelo RETGS, é inegável que cada uma das 
sociedades que integram o perímetro é sujeito passivo de IRC, sendo igualmente incontestável que 
todas elas geram rendimentos sujeitos a IRC.

XVIII) Acrescendo que, em momento algum é consagrada qualquer situação de não sujeição, de 
isenção, ou de exclusão de tributação para estas sociedades ou os seus rendimentos.
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XIX) Verificam -se deste modo as condições, expressamente, previstas na lei para a sujeição a 
derrama nos moldes que a Administração Tributária advoga.

XX) Sendo que igualmente, é a interpretação que melhor se coaduna com o espírito da lei, e 
a melhor forma de conferir exequibilidade ao instrumento de financiamento dos municípios que se 
consubstancia na derrama.

XXI) E se é certo que, como se dá conta na douta sentença recorrida, que o legislador do artigo 14º 
da LFL não foi muito profícuo na redacção das regras próprias da derrama, também é certo que, no que 
concerne à base de incidência, o n.º 1 do artigo 14º da LFL expressamente determina a aplicação das 
regras do IRC, mas não de todas indiscriminadamente.

XXII) O legislador, neste caso, foi explícito e estipulou que a derrama incidirá sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de IRC dos sujeitos passivos referidos na norma.

XXIII) Ou seja, não determinou a aplicação das regras do IRC em bloco, diferentemente do que 
sucede no art. 13º n.º 1.

XXIV) Se a lei da derrama não estabelece expressamente a aplicação de um regime especial 
como é o do RETGS, este regime não poderá ser aplicável. Não se verificando nesta situação qualquer 
lacuna da lei.

XXV) A LFL, ao determinar a incidência da derrama sobre o lucro tributável dos sujeitos passivos 
para efeitos de IRC, não convocando as regras do RETGS, acolhe as regras do CIRC, mas apenas até 
ao momento da determinação do lucro tributável de cada sujeito passivo, antes do cálculo do lucro 
tributável do grupo.

XXVI) Com efeito, para efeitos de cálculo do lucro tributável do grupo, quando aplicável o 
 RETGS, é necessário que seja apurado previamente o lucro tributável de cada sociedade, só operando 
o RETGS após o lucro tributável de cada elemento do grupo estar apurado.

XXVII) Por outro lado, este regime será o que melhor concretiza a deliberação do Município, 
sendo -lhe devida a derrama que efectivamente corresponde ao rendimento gerado na sua área.

XXVIII) No RETGS, os lucros tributáveis de determinadas sociedades podem ser absorvidos 
pelos prejuízos de outras, sendo que determinado município onde está instalada determinada socie-
dade que produziu lucro tributável pode deixar de auferi -lo se o grupo, no seu conjunto, apresentar 
prejuízo.

XXIX) As razões subjacentes ao estabelecimento do RETGS por parte do legislador prendem -se 
com a intenção de dar tratamento em sede de IRC a uma realidade económica que vê os grupos de 
sociedades, em determinadas condições, como uma única entidade (cf. preâmbulo do Dec. Lei 414/97 
de 31 de Dezembro).

XXX) O Estado optou, neste caso, pela realização de um fim público que entendeu superior ao 
da satisfação das necessidades colectivas, ou fins para que o imposto foi criado.

XXXI) As entidades tributadas em sede de IRC que beneficiam do RETGS, podem ver diminuídas 
as contribuições que lhes cabem na justa distribuição do dever tributário, mas contribuem com outros 
valores colectivos qualificados pelo Estado como superiores.

XXXII) No entanto, haverá que ponderar se este objectivo de política do imposto estadual se 
deverá projectar também na derrama, que é um imposto municipal.

XXXIII) E, também a distinção entre impostos estaduais e municipais nos leva à conclusão de 
que o RETGS não é aplicável em sede de derrama.

XXXIV) Os impostos estaduais têm por fundamento a existência de necessidades colectivas gerais 
e destinam -se à criação e aplicação de meios de satisfação de tais necessidades, devendo caber a todos 
os cidadãos o dever contributivo. Os impostos municipais baseiam -se em necessidades exclusivamente 
locais, cabendo o dever contributivo aos cidadãos a que tais necessidades respeitem.

XXXV) Nesta medida, os superiores valores colectivos gerais que motivaram a introdução do 
RETGS parece não poderem vir a coincidir com os valores que subjazem a qualquer deliberação do 
lançamento da derrama.

XXXVI) Sendo que os Municípios, se assim o entenderem as respectivas Assembleias Municipais, 
podem, eles próprios, estipular taxas reduzidas de derrama, nos termos do n.º 4 do artigo 14º da LFL, 
bem como conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos próprios 
(artigo 12º da LFL)

XXXVII) 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 da Direito e Justiça.

1.3. Contra -alegou a recorrida, formulando, a final, as conclusões seguintes:
1. Os presentes autos respeitam à autoliquidação de Derrama do ano de 2007, efectuada pela 

recorrida, na qualidade de sociedade dominante de um grupo de sociedades, tributadas pelo Regime 
Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS).
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2. Em causa está o montante de € 381.081,17, efectivamente pago pela recorrida, a título de 
Derrama, cujo apuramento se efectuou através somatório dos montantes das Derramas apuradas indi-
vidualmente ao nível das sociedades dependentes que compõem o Grupo SAG.

3. O Tribunal a quo considerou que esta fórmula de apuramento da Derrama dos Grupos é ilegal, 
atendendo a que “sendo aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedade, a derrama 
deve incidir sobre o lucro tributável do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma das socie-
dades”, posição essa com a qual o Representante da Fazenda Pública não concorda, razão pela qual 
apresentou o presente recurso.

4. Ora, a sentença proferida não padece de qualquer erro, não é censurável do ponto de vista jurídico-
-legal devendo, porque conforme com as disposições legais aplicáveis, manter -se na ordem jurídica.

5. Com efeito, como é sabido, a aplicação do RETGS tem subjacente a existência de um conjunto 
de regras específicas de apuramento e quantificação do lucro tributável do Grupo: as sociedades nele 
envolvidas irão ver o seu “resultado fiscal” apurado de forma conjunta, compensando os prejuízos 
apurados por algumas delas contra os resultados positivos apurados por outras.

6. O RETGS propicia um verdadeiro mecanismo de ponderação de lucros e prejuízos fiscais ao 
nível do Grupo para efeitos de apuramento do correspondente lucro tributável agregado.

7. Desta forma, resulta claro que o lucro tributável individual de cada uma das sociedades perten-
centes ao Grupo constitui, para efeitos do RETGS, um simples elemento material positivo que concorre 
para a determinação do resultado tributável.

8. Ora, a ratio do RETGS – i.e., abstracção da individualidade jurídica de cada uma das socie-
dades que compõem o Grupo, optando por tributá -las como uma unidade, através da sociedade domi-
nante – deve ser também respeitada no domínio da determinação da Derrama incidente sobre o IRC 
pelo qual é responsável esse mesmo Grupo.

9. Com a tributação de um Grupo de sociedades ao abrigo do RETGS, a base de incidência da 
Derrama coincidirá com o lucro tributável do Grupo, apurado nos termos descritos, e já não com o 
lucro tributável das sociedades que individualmente o compõem.

10. De facto, nos termos do n.º 1 do artigo 14º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei 
n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, “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 geo-
gráfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal uma 
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável 
nesse território” (sublinhado nosso).

11. De acordo com a lei – designadamente da conjugação do n.º 1 do artigo 64º do CIRC com 
o n.º 1 do artigo 14º da Lei das Finanças Locais – o “lucro tributável” que serve como base de inci-
dência para efeitos de aplicação da taxa de Derrama é exactamente o mesmo “lucro tributável” do 
Grupo, lucro este que é calculado através da “soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos 
fiscais apurados nas declarações periódicas individuais de cada uma das sociedades pertencentes 
ao grupo”.

12. Pois sem prejuízo dos lucros tributáveis das sociedades dominadas poderem ser considerados 
elementos materiais positivos do lucro tributável do Grupo, ou seja, contributos positivos sujeitos 
e não isentos de IRC, a verdade é que a base de incidência da Derrama no âmbito do RETGS não 
pode ser apurada a montante, por referência a tais “componentes positivas” do lucro tributável do 
Grupo – que mais não são do que meras parcelas de uma soma aritmética, ditada pelo disposto no 
artigo 64º do CIRC, sem substância fiscal alguma –, mas deverá antes ser apurada sobre uma reali-
dade que se posiciona a jusante: sobre o próprio conceito de lucro tributável agregado do Grupo, na 
medida em que é este o montante que se encontra na base do apuramento da matéria colectável do 
Grupo em cada exercício.

13. Nestes termos, atendendo a que a actual base de incidência da Derrama é o “lucro tributável”, 
importa referir que o mesmo, para estes efeitos, consiste no resultado imediatamente antecedente à 
matéria colectável, não se confundindo, por conseguinte, com qualquer outra realidade, ainda que im-
propriamente designada pelo mesmo nome – o lucro tributável das sociedades dominadas pertencentes 
a um dado Grupo.

14. Assim sendo, deve concluir -se que o conceito de “lucro tributável” a que se refere a nova 
Lei das Finanças locais, no n.º 1 do seu artigo 14º, subsume -se no mesmo conceito (facto tributário) 
a que se refere o CIRC, e em cuja definição não se enquadram os lucros das sociedades individuais 
que se encontram sujeitas ao RETGS, mas sim o pressuposto de ordem genérica: o lucro tributável do 
Grupo – artigo 64º do CIRC.

15. Além do mais, o STA veio já firmar a sua posição neste exacto sentido: “quando seja apli-
cável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama deve incidir sobre o lucro 
tributável do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades” (acórdão datado de 
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2 de Fevereiro de 2011, proferido no âmbito do processo n.º 0909/10 e, mais recentemente, no acórdão 
do STA, proferido no âmbito do recurso n.º 0309/11, datado de 22 de Junho de 2011).

16. Deste modo, deve o recurso ser julgado improcedente, mantendo -se a sentença proferida, com 
todas as consequências legais, nomeadamente a restituição à recorrida da quantia de € 381.081,17, paga 
indevidamente, acrescida dos respectivos juros legais.

Termos em que requer a V. Exas. se dignem julgar o presente recurso improcedente, mantendo -se 
a sentença proferida na ordem jurídica com todas as demais consequências legais.

1.4. O MP emitiu Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Sintra, exarada a fls. 154/167, em 21 de Setembro de 2001.
A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação judicial deduzida da autoliquidação de 

IRC, na parte relativa à derrama, do exercício de 2007, no entendimento de que a derrama no âmbito 
do Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS) incide sobre o lucro tributável 
do grupo e não sobre o lucro tributável de cada uma das sociedades que integram o grupo.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 200/204, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 685º -A/l do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

A recorrida contra -alegou, tendo concluído nos termos de fls. 224/227, que aqui, também, se dão 
por inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais.

Sobre a questão, ora, em análise, já este STA se pronunciou nos acórdãos de 2011.02.02 e 
2011.06.26 ((1) Proferidos nos recursos números 0909/10 e 225/05, respectivamente, disponíveis no 
sítio da Internet www.dgsi.pt.), tendo sustentado que a derrama incide sobre o lucro tributável do grupo 
e cuja fundamentação subscrevemos, por inteiro, uma vez que a recorrente nenhum argumento decisivo 
e novo trouxe à liça e que possa determinar uma mudança de posição sobre a questão decidenda.

Efectivamente, nos termos do disposto no artigo 14º/l da Lei das Finanças Locais (Lei 2/2007, de 
15 de Janeiro), «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 de pessoas co-
lectivas (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 estabelecimento estável nesse território».

No presente grupo de sociedades a sociedade dominante, nos termos do estatuído no artigo 63º/1 
(actual artigo 69º/1) do CIRC optou pela aplicação do regime especial de determinação da matéria 
colectável em relação a todas as sociedades do grupo.

Da conjugação do estatuído no artigo 64º/l (actual artigo 70º) do CIRC com o artigo l4º/1 da citada 
LFL, resulta que o lucro tributável que serve de base de incidência para efeitos de aplicação da taxa 
de derrama é, justamente, o lucro tributável do grupo, que é calculado através da «soma algébrica dos 
lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações periódicas individuais de cada uma 
das sociedades pertencentes ao grupo».

De facto, inexiste qualquer outro normativo que estatua, de forma autónoma, a determinação do 
lucro tributável para efeitos de incidência da derrama no RETGS.

Termos em que deve negar -se provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se a sen-
tença recorrida na ordem jurídica.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A. A impugnante enquadra -se no regime especial de tributação dos grupos de sociedades, sendo 

a sociedade dominante (Docs. 1 e 2 da petição inicial e processo administrativo tributário/reclamação 
graciosa apensos).

B. Nessa qualidade, no dia 30/05/2008, submeteu via internet a declaração Modelo 22 do Grupo, 
relativa ao exercício de 2007, procedendo à autoliquidação do imposto apurado por referência ao dito 
exercício, no montante de € 548.858,49 (Docs. 1 e 2 da PI e PAT/RG apensos).

C. Nesta declaração, foram inscritos os seguintes montantes:

 Quadro 09 Apuramento da Matéria Colectável 

Soma algébrica dos Resultados Fiscais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16.894.987,43

Lucros distribuídos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 409,10

Valor líquido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16.895.396,53

Prejuízos fi scais dedutíveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 37.062.573,11

Matéria colectável  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,00
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  Quadro 10 Cálculo do Imposto 

Benefícios fi scais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 286.459,27

Pagamento especial por conta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 696.670,17

Total das deduções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 983.129,44

Retenções na Fonte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 130.985,60

IRC a pagar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 130.985,60

Derrama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 381.081,17

Tribulações autónomas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 298.762,92

Total a pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 548.858,49

 (Docs. 1 e 2 da PI e PAT/RG apensos).
D. Na declaração foi inscrito o montante de € 381.081,17 a título de derrama, valor obtido através 

somatório dos montantes das derramas apuradas individualmente ao nível das sociedades dependentes 
que compõem o Grupo SAG: “Siva, S.A.”, “Castelimo”, “Autoimpor”, “AA00, S.A.”, “Parque La-
ranjeiras”, “Cervag”, “Cercascais” e “Rolporto”, em conformidade com a orientação emitida através 
do ofício -circulado n.º 20132, de 14/04/2008, da Direcção de Serviços do IRC (Docs. 1 e 2 da PI e 
PAT/RG apensos).

E. A impugnante procedeu ao pagamento da autoliquidação de IRC do exercício de 2007, no valor 
de € 548.858,49, no dia 30/05/2008 (fls. 62).

3.1. Enunciando como questão essencial a decidir a de saber se a derrama, no âmbito do regime 
especial de tributação dos grupos de sociedades, incide sobre o lucro tributável do grupo, como sustenta 
a impugnante, ou sobre o lucro tributável de cada uma das sociedades que integram o grupo, como 
sustenta a AT, a sentença recorrida depois de afastar a aplicabilidade da doutrina administrativa cons-
tante do Ofício Circulado n.º 20132, de 14/4/2008, veio a julgar procedente a impugnação, por adesão 
à fundamentação constante dos acs. desta Secção do STA, de 2/2/2011 e 22/06/2011 (proferidos nos 
processos n.º 0909/10 e n.º 0225/05), no sentido de que, sendo 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 
individual de cada uma das sociedades.

E porque a impugnante pediu, igualmente, a restituição do que pagou e o pagamento dos juros 
legais, contados desde a data do pagamento, a sentença (considerando o disposto no art. 43º da LGT e 
que o desaparecimento do acto tributário de autoliquidação, seja por força da satisfação da reclamação 
graciosa, seja por obra da procedência da impugnação judicial, impõe à AT que reconstitua a situação 
jurídica hipotética que existiria caso não tivesse sido praticado o acto tributário anulado, o que inclui, 
necessariamente, a restituição da quantia que ao contribuinte foi indevidamente exigida e que ele satisfez, 
como também a reconstituição da situação o pagamento de juros indemnizatórios) veio, consequente-
mente, a condenar a entidade demandada a restituir à impugnante o montante autoliquidado a título de 
derrama e a pagar juros indemnizatórios sobre este montante, contados desde a data do seu pagamento 
até à data da emissão da respectiva nota de crédito a favor da impugnante.

3.2. A recorrente discorda do assim decidido, alegando, como resulta das Conclusões do recurso, 
em síntese e no essencial:

― Com a Lei n.º 2/2007, de 15/1 (Lei das Finanças Locais), foram substancialmente alterados a 
natureza e o regime da derrama, sendo que o n.º 1 do seu art. 14º pressupõe uma modificação de fundo 
no respectivo modo de cálculo, ao passar a ter como base o lucro tributável e não a colecta, passando, 
pois, a poderem existir sujeitos passivos sem colecta, mas sujeitos ao pagamento da derrama.

― No que concerne aos Grupos de Sociedades e ao seu Regime Especial de Tributação (RETGS), 
dado que a derrama passou a ter como base o lucro tributável, ou seja, uma incidência mais a montante 
que anteriormente, devem ser acolhidas as regras do CIRC, também até ao momento de determinação do 
lucro tributável, porque de seguida, se seguem as regras próprias da derrama, isto é, a aplicação da taxa

― Ora, não existindo no RETGS colecta respeitante a cada uma das sociedades, existe, contudo, 
e é necessária a determinação do lucro tributável de cada uma delas, sendo esta, também, uma opera-
ção que se situa a montante e que corresponde, ao que está determinado no citado n.º 1 do art. 14º da 
Lei 2/2007, que estipula que a derrama é lançada “sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 
das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na (respectiva) área 
geográfica…”, pelo que desde o momento em que é determinado um lucro tributável, sujeito e não 
isento para efeitos de IRC, a liquidação da derrama, passa a reger -se pelas regras próprias, de acordo 
com o que estipula esse normativo, naquela redacção.

― E se, de acordo com o disposto no n.º 1 do art. 70º do CIRC, o lucro tributável do grupo é cal-
culado através da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações 
periódicas individuais, tal significa que anteriormente já foi calculado, para cada uma das sociedades, 
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um lucro ou um prejuízo, sendo esse resultado que, nos termos do dito n.º 1 do art. 14º da Lei 2/2007, 
deve servir de base ao apuramento da derrama, não tendo relevância, para este efeito, o lucro tributável 
do grupo, que é posterior, não subsistindo qualquer impossibilidade de liquidar a derrama individual de 
cada sociedade, tendo em conta que o objecto da sua incidência real foi deslocado da colecta do IRC para 
o lucro tributável sujeito a esse imposto e esse lucro tributável existe, o que não acontecia com a colecta.

― Apesar do entendimento da sentença e da jurisprudência do STA, existe uma autonomia entre 
o IRC e a Derrama e essa autonomia (que, todavia, partilha de alguns elementos com o IRC, ao nível 
da incidência e determinação do lucro tributável) implica a não consideração daquele especial regime 
de tributação de IRC para efeitos de derrama, uma vez que, no caso das sociedades abrangidas pelo 
RETGS, é inegável que cada uma das sociedades que integram o perímetro é sujeito passivo de IRC, 
sendo igualmente incontestável que todas elas geram rendimentos sujeitos a IRC.

3.3. A recorrida e o MP pugnam pela confirmação do julgado, em consonância com a ali referen-
ciada jurisprudência do STA.

Assim, face ao teor das alegações e das contra -alegações do recurso, bem como do Parecer do MP, 
a questão essencial a decidir é a de saber se a derrama, no âmbito do regime especial de tributação dos 
grupos de sociedades (RETGS), incide sobre o lucro tributável do grupo, como sustenta a impugnante, 
ou sobre o lucro tributável de cada uma das sociedades que integram o grupo, como sustenta a AT.

Vejamos.
4.1. O produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do art. 14º da Lei n.º 2/2007, de 15/1 

(Lei das Finanças Locais) constitui hoje receita dos municípios (cfr. alínea b) do art. 10º da mesma Lei).
E no n.º 1 daquele art. 14º dispõe -se 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.» (1)

Por sua vez, no âmbito do REGTS, o n.º 1 do art. 64º do CIRC (na redacção em vigor à data dos 
factos; após a renumeração operada pelo DL n.º 159/2009, de 13/7, este artigo passou a corresponder 
ao actual art. 70º do CIRC) dispunha que o lucro tributável do grupo é calculado pela sociedade domi-
nante, através da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações 
periódicas individuais de cada uma das sociedades pertencentes ao grupo.

4.2. Considerada como imposto acessório do IRC, a cuja colecta acrescia, (2) a derrama deixou de 
ser, com a Lei n.º 2/2007 (LFL  - cfr. o seu art. 14º), um adicional ao IRC para passar a ser um adiciona-
mento, pois que (atenta a técnica tributária utilizada para a definição da incidência e a determinação do 
montante do imposto a pagar), deixou de ser calculada por aplicação de uma taxa à colecta, passando 
a ser calculada por aplicação de uma taxa à matéria colectável. (3)

Daí que, para alguns se possa agora considerar uma autonomia da derrama [Rui Morais salienta que 
o carácter acessório da derrama em relação ao IRC deve ser encarado como um mero expediente técnico 
(a dispensa de determinação autónoma da matéria colectável) e que estaremos, mais correctamente, 
perante um imposto dependente e não um imposto acessório e pois que os dois impostos são autónomos 
quanto aos fins que prosseguem (e não apenas quanto as respectivos “credores”) deveriam, também, 
ser autónomas as próprias considerações que presidem à concessão de benefícios fiscais; e Saldanha 
Sanches sustenta que, de acordo com a actual redacção da LFL de 2007, «trata -se claramente de um 
imposto autónomo em relação ao IRC, pois todos os seus elementos estruturantes ora resultam apenas 
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. Mesmo com este objecto comum, admite -se a possibilidade de 
adaptação dos critérios de imputação do rendimento colectável do sujeito passivo (em atenção às ca-
racterísticas especiais deste) ao município, bem como a criação de um regime especial de taxas para 
empresas com baixos volumes de facturação. Existem, portanto, relações jurídico -fiscais claramente 
autónomas entre a derrama e o IRC, ao contrário do que se discutia nas anteriores LFLs, onde a der-
rama pressupunha a existência de uma colecta de IRC e donde, portanto, era legítimo concluir pela 
respectiva acessoriedade face a este imposto. Por isso, a liquidação da derrama só será afectada pela 
liquidação de IRC no caso de o respectivo objecto, que é comum à base de incidência da derrama, sofrer 
alterações (v. g. uma anulação parcial da liquidação, com fundamento na incorrecta quantificação 
do lucro tributável, ou uma substituição da declaração que afecte também o lucro tributável). Mas já 
em face de quaisquer outros vícios conducentes à invalidade da liquidação de IRC, nomeadamente 
vícios formais (violação de formalidades essenciais, notificações ineficazes, etc…), a liquidação da 
derrama estará, por regra, imune. Ora, por tudo isto, impõe -se a conclusão no sentido da autonomia 
deste imposto, ainda e apesar de o Estado Central (Administração Fiscal) sempre manter um forte 
papel a desempenhar, como, aliás, sucede nos restantes impostos municipais  - no que diz respeito aos 
actos materiais de liquidação e cobrança.]
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4.3. A questão ora em apreciação foi já, porém, apreciada por este STA, nos acs. de 2/2/2011, proc. 
n.º 0909/10, de 22/6/2011, proc. n.º 0309/11 e de 2/5/2012, proc. n.º 0234/12, os primeiros dos quais 
são citados, aliás, na sentença recorrida, aí se afirmando que, «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 5º 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 69º a 71º, um regime especial de tributação dos grupos de 

sociedades, situação em que se encontra a impugnante, ora recorrida, e tendo esta optado, como a lei 
lhe faculta, pela aplicação desse regime para determinação da matéria colectável em relação a todas 
as sociedades do grupo, a determinação do lucro tributável, para efeitos de IRC, é apurada através 
da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações individuais 
das sociedades que pertencem ao grupo.

E, assim determinado o lucro tributável para efeito de IRC, está necessariamente encontrada a 
base de incidência da derrama.

Tal entendimento, sufragado na decisão recorrida, é o que melhor se harmoniza com os preceitos 
legais aplicáveis e em nada desvirtua os fins que a LFL pretende alcançar ou ofende qualquer norma 
ou princípio constitucional».

E não aduzindo a recorrente Fazenda Pública novas razões que afastem a solução jurídica adoptada, 
que, aliás, subscrevemos como adjunto no citado ac. de 22/6/2011, no proc. n.º 0309/11, julgamos que 
é de manter este entendimento.

Acresce que não se vê que a tanto obste, sequer, a circunstância de os lucros individuais de cada 
empresa do grupo serem individualmente (por cada uma das sociedades) declarados: é que, como justa-
mente aponta André Alpoim de Vasconcelos (4) «os mesmos não têm efeitos de liquidação de imposto, 
mas tão -só efeitos declarativos e de controlo do lucro tributável agregado, apurado e comunicado pela 
sociedade dominante do grupo fiscal».

Em face do exposto, impõe -se, pois, concluir que nos casos em que esteja em causa a aplicação 
do RTGS, a base de incidência da derrama para os efeitos do n.º 1 do art. 14º da Lei n.º 2/2007, de 
15/1 (na redacção em vigor à data dos factos), será o lucro resultante da soma de lucros tributáveis e 
prejuízos fiscais individuais (resultado agregado), uma vez que apenas este se encontra sujeito a IRC 
(art. 64º, n.º 1 do CIRC).

E neste contexto, por não enfermar do erro de julgamento que lhe é imputado pela recorrente nem 
violar as disposições legais invocadas, deve ser confirmada a sentença recorrida que assim decidiu, 
improcedendo, portanto, as Conclusões do recurso.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto.

(1) Refira -se que, apesar de o art. 57º da Lei n.º 64 -B/2011 (OE para 2012) ter aditado um novo n.º 8 a este artigo 14º 
(passando os anteriores nºs. 8 a 10 a constituir os actuais nºs. 9 a 11) e aquele novo n.º 8 estabelecer que «Quando seja aplicável 
o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama incide sobre o lucro tributável individual de cada uma das 
sociedades do grupo, sem prejuízo do disposto no artigo 115º do Código do IRC», esta norma, sendo claramente inovadora, 
não se aplica ao caso vertente, em que está em causa o exercício de 2007 (só se a lei fosse interpretativa é que aplicaria a factos 
passados. E se o fosse, por certo o legislador não deixaria de o fazer constar do respectivo texto – cfr. no mesmo sentido, o 
recente acórdão deste STA, de 2/5/2012, proferido no processo n.º 0234/12).

(2) Cfr., entre outros, os acs. do STA, de 23/9/1992, rec. n.º 014380, de 3/12/1997, rec. n.º 021761 e de 17/10/2001, rec. 
n.º 025867)

(3) Cfr. Rui Duarte Morais, Passado, Presente e Futuro da Derrama, revista Fiscalidade, n.º 38, Abril -Junho de 2009, 
pp. 109 e ss.; Sérgio Vasques, O Sistema de Tributação Local e a Derrama, Ibidem, p. 121; bem como Casalta Nabais, Direito 
Fiscal, 5ª edição, Almedina, Março de 2009, p. 62.

(4) Apuramento da derrama no âmbito do regime especial de tributação dos grupos de sociedades, Revista TOC n.º 106  - 
Janeiro 2009, pp. 33 a 35. 
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 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Derrama. Sociedades em grupo.

Sumário:

 I — À luz do n.º 1 do artigo 14.º da Lei de Finanças Locais de 2007, derrama muni-
cipal autoliquidada por uma sociedade sujeita ao regime especial de tributação 
dos grupos de sociedades (RETGS), incide sobre o lucro tributável do grupo e não 
sobre o lucro tributável de cada uma das sociedades que o integram.

 II — O artigo 14.º, n.º 8, da Lei das Finanças Locais, na redacção que lhe foi dada 
pelo artigo 57.º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 
30 de Dezembro) é uma norma inovadora e não interpretativa.

Processo n.º 265/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Almada que julgou procedente a impugnação judicial que SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, 
SA, com identificação nos autos, deduziu contra a liquidação adicional do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas (IRC) referente ao exercício de 2007, no qual se apurou um reembolso de €1.618.214,18, 
pedindo a sua anulação e o reembolso da quantia de €81.764,89, acrescida de juros indemnizatórios.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. Com a entrada em vigor do Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (LFL), a derrama passou o ser 

calculada sobre o valor do lucro tributável de IRC, de cada exercício, antes da dedução de prejuízos 
fiscais reportáveis de exercícios anteriores, evitando -se dessa forma, que a derrama deixasse de ser 
liquidada quando existissem valores negativos a reportar;

2. Consubstanciando -se, dessa forma, uma verdadeira mudança de paradigma no respectivo cál-
culo, originando que aquela perdesse o carácter de acessoriedade, que até aqui vinha usufruindo, face 
ao IRC, passando a ser tratada como um verdadeiro imposto autónomo.

3. Ao contrário da peça decisória, que afirma, que “..... o regime da derrama é omisso quanto a 
regras próprias de determinação da matéria colectável, liquidação,... “. E que, por esse facto, “... a única 
via para integrar lacunas consiste em aplicar à derrama o regime previsto no IRC.”.

4. Entendemos que a LFL não enferma de nenhuma lacuna ao nível da incidência, determinação 
da matéria colectável ou liquidação, que justifique o recurso à aplicação do regime previsto nos arts. 69º 
a 71º do ClRC, no âmbito do regime especial de tributação dos grupos de sociedades;

5. Porque, apesar da determinação do lucro tributável para efeitos de IRC, corresponder à soma 
algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais, apurados nas declarações individuais, cujo 
cálculo é efectuado por cada entidade individualmente;

6. Para efeitos de derrama, a mesma deverá ser calculada, também individualmente, por cada sociedade 
que integra o perímetro do grupo, nas suas declarações individuais, e os somatórios das mesmas, indicadas 
na declaração correspondente ao grupo, competindo o respectivo pagamento à sociedade dominante;

7. Tendo presente que a determinação do lucro tributável do grupo é calculada tendo em conta os 
prejuízos fiscais apurados nas declarações periódicas individuais de cada uma das sociedades perten-
centes ao grupo. (artº 70º, n.º 1 do CIRC);

8. A doutrina vertida na douta peça decisória representa, em última instância, um rude golpe aos 
princípios estruturantes da nova Lei das Finanças, evitar que a derrama deixasse de ser liquidada quando 
existissem prejuízos fiscais reportáveis de exercícios anteriores;

9. E uma violação clara dos dispositivos legais contidos nos nºs 1 e 2 do art. 14º da Lei n.º 2/2007, 
de 18/1 e art. 11º da LGT.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3 O Ministério Público emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso.
2. A sentença deu como provados os seguintes factos:
a) A impugnante, SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, SA, é a sociedade dominante de 

um grupo de empresas abrangidas, no âmbito do IRC, pelo regime especial de tributação dos grupos 
de sociedades.
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b) No dia 30 de Maio de 2008, submeteu via internet a declaração de rendimentos  - IRC  - Modelo 22, 
referente ao exercício de 2007 do referido grupo de empresas, onde indicou o valor de 14.895,26 euros 
referente a “Pagamento Especial por Conta” (campo 356) e apurou o montante de €1.690.985,07 a 
recuperar  - Doc. 1, junto com a Petição Inicial, de fls. 24 a 31.

c) A impugnante apurou a derrama do grupo mediante aplicação da taxa média, indicando no 
quadro 04, do anexo A  - Derrama, à declaração a que alude a alínea anterior, os valores constantes do 
documento de fls. 29 a 31 dos autos.

d) Com base na declaração a que aludem as alíneas anteriores, em 2 de Julho de 2008, a Direcção-
-Geral dos Impostos liquidou o IRC de 2007 emitiu um cheque de reembolso no valor de €1.698.953,56, 
a favor da impugnante que inclui o pagamento de €7.968, 48 de juros indemnizatórios  - doc. 2, junto 
com a Petição Inicial, a fls. 32.

e) Em 13 de Outubro de 2008, a Direcção -Geral dos Impostos liquidou o IRC de 2007, apurando 
um valor de €1.618.214,18 a reembolsar, que inclui o pagamento de €8.993,99 de juros indemnizatórios 
 - Doc. 4, junto com a Petição Inicial, a fls. 34.

f) Em 10 de Dezembro de 2008, foi utilizada a quantia de €10.622,36, referente a Pagamentos 
Especiais por Conta efectuados, na liquidação n. o 2008 2610391288 (Exercício:2007)  - Doc. 1, junto 
com a Contestação, de fls. 47 a 49.

g) Em 10 de Dezembro de 2008, a Direcção -Geral dos Impostos emitiu a nota de cobrança 
n.º 200800001506809 e notificou a impugnante da “Demonstração de Acerto de Contas” que apurava 
um saldo de €80.739,38, a pagar até 19 de Janeiro de 2009, referente ao acerto na liquidação de IRC 
de 2007 e respectivos juros indemnizatórios, resultante das seguintes operações:  - Estorno da Liqui-
dação de 2007  - Liq. 20082510133657  - 1.698.953,56;  - Estorno da Liquidação de 2007  - Liq. 2008 
2610391288 + 1.609.220,19;  - Juros Indemnizatórios  - Liq. 200800001965715 + 8.993,99;  - Saldo a 
Pagar € 80.739,38  - Acordo das partes  - Doc. 3, junto com a Petição Inicial, a fls. 33, e informação de 
fls. 26 do PAT

h) Em 20 de Janeiro de 2009, a impugnante remeteu à Direcção Geral dos Impostos, por correio 
electrónico, uma mensagem de cujo teor se extrai: “Acusamos a recepção da vossa nota de liquidação 
(…) e solicitamos que nos seja identificada qual a razão das seguintes correcções por vós efectuada: 
1. Pagamento especial por conta: Euros 14.895,26 corrigido para 10.622,36; 2. Derrama, Euros 
522.218,30 (declarado) corrigida para Euros 599.719,30.”  - Doc. 6, junto com a Petição Inicial, a 
fls. 36.

i) A quantia apurada na liquidação adicional descrita na alínea g) supra, foi liquidada por com-
pensação no dia 23 de Fevereiro de 2009 – Acordo das partes, Doc. 5, junto com a Petição Inicial, a 
fls. 35, e informação de fls. 26 do PA T

j) A Direcção Geral dos Impostos respondeu, em 11 de Março de 2009, por correio electrónico, ao 
ponto 2 da mensagem que consta da alínea h), esclarecendo “nos termos do ofício circulado n? 20132 de 
14/072008, a derrama corrigida corresponde ao somatório das derramas calculadas individualmente e 
declaradas na modelo 22 por cada uma das sociedades que integram o perímetro do grupo.”  - Doc. 6, 
junto com a Petição Inicial, a fls. 36.

3. A única questão que vem em recurso consiste em saber se a derrama municipal relativa ao 
exercício de 2007, autoliquidada pela recorrida, uma sociedade sujeita ao regime especial de tributação 
dos grupos de sociedades (RETGS), incide sobre o lucro tributável do grupo ou sobre o lucro tributável 
de cada uma das sociedades que o integram.

Esta questão foi discutida na doutrina e julgada na jurisprudência até à recente alteração do arti-
go 14º da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), levada a efeito pela Lei n.º 64 -B/2011 
de 30/12, que acrescentou àquele artigo um número 8, respondendo, de forma inequívoca, à questão nos 
seguintes termos: «Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a 
derrama incide sobre o lucro tributável individual de cada uma das sociedades do grupo, sem prejuízo 
do disposto no artigo 115º do Código do IRC».

A necessidade que o legislador teve de criar uma norma com esse sentido evidencia bem a difi-
culdade que anteriormente existia em responder de forma segura a tal questão. Desde logo, porque não 
havendo norma que, através do recurso às regras da hermenêutica, pudesse conduzir àquela solução, a 
Administração Tributária avançou com o Ofício -Circulado n.º 20132 de 14 de Maio de 2008, segundo 
o qual, no âmbito do regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a “derrama deverá ser 
calculada individualmente por cada uma das sociedade e inscrita na sua declaração individual”.

A posição da administração tributária assentava na circunstância de as diferentes sociedades que 
compõem um determinado grupo fiscal terem que entregar declarações individuais nas quais, ainda 
que as mesmas não apresentem colecta, poderão evidenciar lucro tributável, pelo que deverá ser este 
a base do apuramento da derrama do grupo. Ou seja, a derrama deverá recair sobre o lucro tributável 
individual, porque esse decorre do preenchimento da declaração individual que cada sociedade está 
obrigada a submeter. Dessa forma, evita -se que a derrama deixe de ser liquidada, quando existam 
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prejuízos fiscais reportáveis de exercícios anteriores, um dos mais importantes objectivos da nova lei 
de finanças locais.

Não foi, porém, nesse sentido que a maioria da doutrina e a jurisprudência interpretou o n.º 1 do 
artigo 14º da Lei n.º 2/2007, onde se dispõe 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”.

O Supremo Tribunal Administrativo, antes alteração operada pela Lei n.º 64 -B/2011, interpretou 
esta norma no sentido de que, no caso dos grupos societários sujeitos ao RETGS, a derrama incide 
sobre o lucro consolidado em sede de IRC.

Esta jurisprudência, constante dos acórdãos de 2/2/2011 (rec. n.º 0909/10), de 22/6/2011 (rec. 
n.º 0309) e de 2/5/2012 (rec n.º 0234/12), parte do princípio doutrinalmente assente de que a derrama, 
de acordo com a actual Lei de Finanças Locais de 2007, é um imposto autónomo em relação ao IRC, 
uma vez que “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)”.

Mas como a base de incidência da derrama passou a coincidir com a do IRC, no que respeita aos 
sujeitos passivos que exerçam a título principal actividade comercial, industrial ou agrícola, quer sejam 
residentes ou não residentes que exerçam tal actividade através de estabelecimento estável situado em 
território português (artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) e c) do CIRC), com excepção dos lucros sujeitos mas 
isentos de IRC, considerou -se que, apesar da referida autonomização do imposto, a derrama continuou 
a depender do regime do IRC, em todos os outros campos que definem a sua relação jurídico tributária.

Argumenta -se que, “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 colectá-
vel 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”.

Não só se concorda com esta posição, como se entende que os argumentos invocados pela recorrente 
não são coerentes com a lógica da tributação agregada das sociedades a que se aplica o RETGS. Com 
efeito, o n.º 1 do artigo 14º, a única norma que dava resposta a este problema antes de se lhe acrescentar 
o número 8, é suficientemente claro no sentido de que a derrama incide «sobre o lucro tributável sujeito 
e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas».

Ora, no caso do grupo de sociedades que optaram pela aplicação do regime especial de determi-
nação da matéria colectável em relação a todas as sociedades do grupo, o artigo 64º do IRC (actual 
artigo 70º), o lucro tributável «sujeito» a IRC «é calculado pela sociedade dominante, através da soma 
algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações periódicas individuais 
de cada uma das sociedades pertencentes ao grupo».

Portanto, o regime de RETGS assenta numa lógica de tributação agregada segundo a qual o grupo 
societário é tributado, para efeitos de IRC, pelo seu resultado agregado, como se de uma só entidade se 
tratasse. Não havendo regras específicas de apuramento da base de incidência da derrama, ao remeter -se 
para a base de incidência do IRC, tem que se aceitar necessariamente a base de incidência prevista para 
quem é tributado segundo o RETSG, sob pena de se criar uma excepção não prevista na lei à lógica da 
tributação agregada em que assenta esse regime.

O argumento segundo o qual as sociedade que compõem o grupo apresentam declarações indi-
viduais, as quais deveriam servir de base de incidência da derrama, não tem qualquer apoio na letra 
do n.º 1 do artigo 14º, porque os lucros individuais constantes dessas declarações não têm efeitos de 
liquidação do imposto, apenas servem para efeitos de controle do lucro tributável consolidado que foi 
apurado e comunicada pela sociedade dominante do grupo fiscal.
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É que a opção pelo RETGS traduz -se precisamente na determinação do lucro tributável do grupo 
com base na soma algébrica dos lucros e prejuízos fiscais apurados na declaração periódica de cada 
uma das sociedades que o integram, opção esta que se funda no princípio da capacidade contributiva, 
ao fazer prevalecer a capacidade do grupo sobre a capacidade contributiva individual das empresas 
que o integram. Ora, se a base de incidência da derrama tivesse por referência o lucro de cada uma 
das sociedades que o integram, seria atingido o princípio da capacidade contributiva do grupo, um dos 
fundamentos do RETGS.

A norma do n.º 8 do artigo 14º, introduzida pela lei do orçamento de Estado para 2012, não de 
pode aplicar ao caso dos autos porque, pela interpretação que se acaba de fazer, não é uma norma in-
terpretativa que se possa integrar no sentido e âmbito do n.º 1 do mesmo artigo. A natureza inovadora 
da norma já foi objecto de jurisprudência no recente acórdão de 2/5/2102, acima referido, onde se, se 
a lei fosse interpretativa «por certo o legislador não deixaria de o fazer constar do respectivo texto, 
dizendo que se tratava de uma norma interpretativa. Mas não o fez, nem se surpreende no texto da Lei 
do Orçamento de 2012 ou no referido n.º 8º do art. 14º da Lei das Finanças Locais qualquer referência 
ao carácter interpretativo da norma ou a qualquer controvérsia gerada pela solução de direito anterior. 
Trata -se certamente de opção legislativa diversa, quiçá motivada pela necessidade de arrecadar recei-
tas imposta pela conjuntura económica, dado que a interpretação possível da norma na sua redacção 
anterior, acolhida pela jurisprudência unânime deste Supremo Tribunal Administrativo, tinha como 
consequência uma poupança fiscal significativa para os grupos de sociedades em que co -existissem 
sociedades com lucro tributável e sociedades com prejuízo fiscal».

Sendo uma norma inovadora, que afronta a lógica do RETGS, a alteração que introduz apenas 
vigora de 2012 em diante, pelo que o caso dos autos deve ser julgado em função do sentido que vinha 
sendo dado à norma do n.º 1 do artigo 14º da Lei das Finanças Locais de 2007, o que conduz à impro-
cedência do recurso.

4. Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Falta de procuração. Ratificação do processado.

Sumário:

 I — Apresentada a petição inicial subscrita por advogado que diz juntá -la aos autos, 
mas sem que tal se verifique, deve ser notificado apenas o advogado para a apre-
sentar no prazo que lhe for fixado.

 II — Mas, se decorrido tal prazo, sem que a procuração outorgada com data anterior 
à apresentação da petição seja junta aos autos, deve ser notificada a parte para 
a juntar e ratificar o processado.

 III — Só no caso de se repetir a inércia da parte, é que haverá lugar à cominação do 
n.º 2 do artigo 40.º do CPC.

Processo n.º 279/12 -30.
Recorrente: Amílcar Pinto Lopes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Amílcar Pinto Lopes, com os sinais dos autos, oponente na execução fiscal que, por reversão, 
contra si corre termos no Serviço de Finanças de Felgueiras, interpõe recurso jurisdicional da sentença 
que declarou extinta a instância pelo facto de não ter sido junta aos autos a procuração forense, após 
notificação do advogado subscritor da petição inicial para a juntar em 10 dias.
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Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. Por despacho de fls., proferido em 19 de Dezembro de 2011, o Tribunal a quo declarou extinta 

a instância nos termos e para os efeitos dos artigos 40º do CPC e 2º e) do CPPT.
2. Fundamentou tal decisão na falta de constituição de advogado.
3. Todavia, o que se verificou nos autos não foi uma situação de falta de constituição de mandatário 

judicial, antes, uma situação de irregularidade na forma da constituição desse mandato.
4. Para promover a sanação do referido vício o Tribunal a quo além de notificar o mandatário para 

a junção de procuração, o que fez, deveria ter notificado pessoalmente a parte, ou seja, o oponente, para 
suprir aquela irregularidade sob pena de extinção da instância.

5. O tribunal a quo não procedeu à notificação da parte oponente.
6. Nestes termos, porque foi omitida a notificação da parte para os efeitos assinalados, o douto 

despacho recorrido viola do disposto no art. 40º do CPC, configurando -se como ilegal, por prematuro, 
e, por consequência não pode manter -se vigente.

7. Assim, deve o despacho ora em crise ser revogado e, em consequência deve o processo seguir 
a sua normal tramitação no tribunal a quo, o que desde já se requer.

8. Face ao exposto, deve ainda absolver -se o Mandatário do ora recorrente do pagamento de custas 
nos termos do art. 40º do CPC.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido do provimento do recurso, no entendimento 

de que se impunha a notificação da parte para regularizar a situação e ratificar o processado.
2. O despacho reclamado é do seguinte teor:
“Na presente impugnação judicial, de valor € 171.284,00 (cento e setenta e um mil duzentos e 

oitenta e quatro euros), não se encontra junta procuração forense.
Atento o valor da acção, a constituição de advogado é obrigatória.
Na verdade, nas causas tributárias, a constituição de advogado é obrigatória quando o seu valor 

exceda o décuplo da alçada do tribunal tributário de 1.ª instância— artigo 6.º, n.º 1, do C.P.P.T.
A alçada dos tribunais tributários de 1.ª instância é de ¼ da alçada dos tribunais judiciais de 

1.ª instância — artigo 6.º, n.º 2, do E.T.A.F.
A alçada dos tribunais judiciais de 1.ª instância é de € 5.000,00 — artigo 31.º, n.º 1, da L.O.T.J. 

(Lei n.º 52/2008, de 28.08). Pelo que a alçada dos tribunais tributários de 1.ª instância é agora de 
€ 12.500,00. Deste modo, a constituição de advogado será obrigatória nos processos de valor superior 
a € 12.500,00, como sucede in casu.

Sabemos que não é à Secretaria, mas ao juiz, que compete determinar os casos em que a cons-
tituição de advogado é obrigatória e, sendo caso disso, providenciar pela sanação dessa falta, nos 
termos do artigo 33.º do C.P.C.. Do mesmo modo, a secretaria não pode recusar a petição por falta 
de procuração, porque tal falta é sanável nos termos do artigo 40.º do C.P.C.

Na situação vertente, foi o impugnante notificado para juntar procuração aos autos (despacho 
de fls. 37) e, apesar disso, não foi a mesma junta.

Nestes termos, perante o exposto, declaro extinta a instância – artigo 40º CPC ex vi 2º e) 
CPPT”

3. Os actos processuais praticados até à decisão recorrida resumem -se no seguinte: (i) em 14/11/2011, 
o recorrente deduziu oposição à execução fiscal, anunciando, na parte final da petição inicial, que jun-
tava a procuração; (ii) constatando que a procuração não se encontrava nos autos, o juiz ordenou a 
notificação para, no prazo de dez dias, ser colmatada tal irregularidade; (iii) o advogado que assinou a 
petição foi notificado, nos precisos termos desse despacho; (iv) decorrido o prazo, nada foi junto aos 
autos; (v) pelo despacho ora recorrido, proferido em 19/12/2011, o juiz, depois de invocar o art. 40º do 
CPC, decidiu extinguir a instância por falta de constituição de mandatário; (vi) em 2/1/2012, foi junta 
os autos a procuração como poderes especiais para ratificar o processado.

O recorrente insurge -se contra o facto da parte não ter sido notificada para juntar aos autos pro-
curação a favor do mandatário, com ratificação do processado, sob pena de, não o fazendo, ficarem 
sem efeito todos os actos por ele praticados e os autos serem arquivados.

Efectivamente, quem foi notificado para juntar a procuração foi o advogado subscritor da petição 
inicial e não a própria parte. Ao verificar -se a falta da procuração, foi emitido um despacho onde se 
disse «notifique -se para em 10 dias colmatar a falta», o que a secretaria cumpriu notificado apenas o 
advogado.

O problema jurídico que se coloca é, pois, o de saber se neste caso a lei impõe que se notifique 
também a parte para juntar a procuração e ratificar o processado.

O regime de suprimento das anomalias da procuração, nomeadamente, a falta, insuficiência ou 
irregularidade, está fixado no art. 40º do C.P.C. que tem a seguinte redacção:

“1. A falta de procuração e a sua insuficiência ou irregularidade podem, em qualquer altura, ser 
arguidas pela parte contrária e suscitadas oficiosamente pelo tribunal.
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2. O juiz fixa o prazo dentro do qual deve ser suprida a falta ou corrigido o vício e ratificado o 
processado. Findo este prazo sem que esteja regularizada a situação, fica sem efeito tudo o que tiver 
sido praticado pelo mandatário, devendo este ser condenado nas custas respectivas e, se tiver agido 
culposamente, na indemnização dos prejuízos a que tenha dado causa.

3. (…)”.
A questão é, assim, de interpretação da norma do n.º 2 do artigo 40º do CPC, no tocante à deter-

minação dos sujeitos que devem ser notificados do despacho judicial que fixa o prazo para suprimento 
do vício de irregularidade do mandato e ratificação do processado.

Como a norma não dá uma resposta directa, dizendo expressamente quem deve suprir a falta do 
patrocínio judiciário, se a parte se o advogado, deve solucionar -se o problema a partir dos conceitos de 
mandato e de procuração, para efeito do regime nela fixado.

É que podem ocorrer duas situações diferentes: (i) a falta de apresentação de procuração já ou-
torgada; (ii) ou a falta de constituição de mandatário em data anterior à prática do acto processual. E 
a solução da sanação da irregularidade não é a mesma, pois, num caso, já existe o mandato, tendo os 
actos sido praticados em nome da parte, sem comprovativo do poder de representação, no outro, não 
existe sequer esse poder, tudo se passando como se a própria parte fosse dotada do jus postulandi.

No patrocínio judiciário efectua -se através do mandato judicial conferido pelas partes aos seus 
patronos. Trata -se de um mandato, genericamente definido no artigo 1157.º do Código Civil e, como 
tal, a ser conferido, em regra, por contrato entre a parte e o seu patrono, sendo, contudo, formalizado 
através de uma procuração, no sentido de documento donde consta esse mandato. Tendo natureza 
judicial, o contrato é feito, nos termos dos artigos 32º a 39º do C.P.C, entre uma pessoa – mandante 
– e uma outra habilitada a exercer o patrocínio judiciário, através do qual a primeira confere poderes à 
segunda para o representar numa certa e determinada acção ou em qualquer acção.

Todavia, há que distinguir mandato de procuração, duas figuras que operam juntas, mas que são 
diferentes. Nos termos do artigo 262º do Código Civil, a procuração é “o acto pelo qual alguém atribui 
a outrem, voluntariamente, poderes representativos”. Uma vez que o contrato comporta poderes de 
representação, a procuração, enquanto acto unilateral de outorga desses poderes, mais não é do que o 
meio adequado para o exercício do mandato judicial.

De igual modo, há que distinguir entre a procuração e o documento que formaliza a respectiva 
declaração negocial. O mandato judicial pode ser conferido por uma das duas vias do artigo 35.º do CPC: 
(i) instrumento público ou documento particular, nos termos do Código do Notariado ou de legislação 
especial; (ii) por declaração da parte no auto de qualquer diligência que se pratique no processo.

O artigo 40º acima transcrito, tendo em vista o suprimento das anomalias mediante regularização 
da situação e ratificação do processado inclui no conceito de «procuração» quer a declaração negocial, 
quer o respectivo documento comprovativo. O que lhe importa é assegurar que o mandatário está a 
agir em representação do mandante e sem extravasar os poderes que lhe foram conferidos. E isso tanto 
pode acontecer faltando apenas o documento comprovativo da outorga de poderes ao advogado, como 
inexistindo a própria declaração negocial.

Quando a peça processual é apresentada por advogado que diz ser o mandatário, não havendo 
dúvidas quanto a essa declaração, a irregularidade consiste apenas na não apresentação da procuração 
já outorgada. Neste caso, como o acto processual foi praticado por quem estava mandatado para tal, 
deve o juiz convidá -lo a juntá -la, sem necessidade de ratificação do acto e do que foi processado, pois a 
parte já lhe havia dado poderes para agir em seu nome. Mas se a procuração tiver data posterior ao acto, 
isso significa que o advogado praticou -o sem ter poderes de representação e por isso há que perguntar 
à parte se aceita o que foi praticado em seu nome.

É sobretudo para esta última situação e para aquelas em que no momento da prática do acto já 
se sabe que o advogado não tem mandato, que funciona o disposto no artigo n.º 2 do 40º do CPC. A 
norma impõe que seja suprida a falta de procuração, mas também que seja «ratificado o processado». 
A ratificação (ou ratificação -sanação) é um acto através do qual a parte declara sanar o acto processual 
inválido anteriormente praticado por advogado sem patrocínio judiciário, suprimindo a irregularidade 
que o viciava. Sendo um expediente através do qual se tutela a vontade da parte em nome de quem 
foi praticado o acto, naturalmente que a parte deve ser notificada para o praticar, pois o mandato com 
representação envolve sempre o consentimento do mandatário.

Entende -se pois que, sendo a parte quem detém o poder de praticar os actos de suprimento do 
vício do mandato e de ratificação do processado, o efeito útil da notificação só é alcançável se lhe for 
comunicada a decisão de declaração da irregularidade e o prazo para a sanar pessoalmente ou através 
de procuração com poderes especiais. O que importante é que se assegure, em qualquer caso, que a 
própria parte tem conhecimento da insuficiência ou irregularidade da procuração que passou ou até da 
falta da procuração invocada e que tem o ónus de ratificar o processado, caso supra a irregularidade. 
Parece -nos mesmo que não faz sentido, e que até é contraditório, que se considerasse válida e eficaz 
uma notificação para a prática de actos em representação e por conta da parte, que apenas fosse efec-
tuada ao mandatário judicial sem mandato da mesma ou com mandato já declarado insuficiente ou 
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irregular. Se ele não tem poderes, quem deve ser alertada para a irregularidade é a própria parte, que 
pode conferi -los ou não.

De igual modo, a notificação deve ser também efectuada ao mandatário, interessado em evitar as 
sanções cominadas na norma, ou seja, o pagamento das custas e, em tendo agido com culpa, uma indem-
nização à parte em nome de quem agiu. Com efeito, perante o vício, o mandante, ou o corrige, juntando 
ao processo procuração regular e ratificando o processado, ou, revelando não pretender aproveitar os 
actos praticados pelo mandatário, responsabilizando -o, assim o declara ou se remete à inércia.

Na doutrina, pronunciam -se expressamente no sentido da notificação cumulativa, isto é, da im-
posição da notificação à parte e ao mandatário aparente, Lebre de Feitas, Castro Mendes, A. Varela/M. 
Bezerra/Sampaio e Nora e Jacinto Fernandes Rodrigues Bastos, in, respectivamente, Código de Processo 
Civil, Anotado, vol. 1º, pg. 81; Direito Processual Civil, II, pg. 83; e, Manual de Processo Civil, 2ª ed., 
pg.194 e Notas ao Código de Processo Civil, Vol. I, 3ª ed. pág. 95).

No caso sub judice, a procuração não foi junta aos autos, sendo que a petição inicial foi subscrita 
por advogado que declarou juntá -la. Andou bem o Juiz e o tribunal quando começou por notificar apenas 
o advogado para a juntar ao processo, uma vez que se poderia tratar de mero descuido do causídico, 
reparável, sem mais, com a mera apresentação do documento.

Todavia, tal já não aconteceu quando, decorrido o prazo sem que a procuração tivesse sido junta, 
determinou de imediato a cominação da 2ª parte do n.º 2 do art. 40º CPC, sem ouvir o próprio oponente. 
Nessa circunstância, deveria inferir -se logo que a irregularidade não era um caso de simples falta de 
apresentação da procuração, mas de falta de mandato, na acepção substantiva de outorga de poderes 
de representação. Uma situação que deverá equiparar à prevista no art. 33º CPC, em que a parte está 
por si em juízo.

Uma vez que a falta podia ainda ser suprida, impunha -se notificar a parte para regularizar a si-
tuação e ratificar o processado. E só se o oponente o não fizesse no prazo que lhe fosse fixado é que 
se seguiria a aplicação do regime daquele artigo, declarando -se sem efeito tudo o que tivesse sido 
praticado pelo mandatário aparente, condenando -o nas custas e, se fosse caso disso, na indemnização 
dos prejuízos (cfr. neste sentido acs. da 2ª Secção do STA de 25/1/1995, rec. n.º 013000, de 2002.12.18 
– rec.º n.º 1530/02 e de 25/2/2003, rec n.º 01704/02).

Nestes termos, porque foi omitida a notificação da parte para os efeitos assinalados, o despacho 
recorrido é ilegal, por prematuro, e, por consequência, não pode manter -se. Tendo a procuração junta 
aos autos sido passada com poderes especiais para ratificar o processado, impõe -se a baixa dos autos, 
para assim julgar e ordenar o seguimento da oposição.

4. Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e or-
denar a baixa do processo para prosseguimento.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

IRS. IRC. Graduação de créditos. Privilégio imobiliário geral. Penhora.

Sumário:

 I — No concurso entre uma hipoteca e um privilégio imobiliário geral, aquela prevalece 
sobre este, porque se trata de um direito real de garantia, enquanto que a penhora 
é apenas uma garantia geral das obrigações, fonte de uma preferência sobre o 
produto dos bens penhorados, nos termos do artigo 822.º, n.º 1, do CPC.

 II — Os créditos da Fazenda Pública, relativos a IRC e IRS, gozam de privilégio imo-
biliário geral, nos termos dos artigos 11.º do CIRS e 108.º do CIRC, prevalecendo 
sobre os créditos reclamados garantidos por penhora.

Processo n.º 315/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Prime Yield, L.da e outros.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I -RELATÓRIO
1. Por sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, de fls. 262 e segs., reformada no 

seu segmento decisório, a fls. 295 e segs., foram graduados os créditos nos termos seguintes:
“1. Os créditos de imposto Municipal sobre imóveis reclamados pela Fazenda Pública, a par 

com os créditos exequendos de Imposto Municipal sobre Imóveis referentes ao imóvel penhorado, 
acrescidos de juros.

2. Os créditos hipotecários reclamados por Albino Duarte Pires Dias Urbano e mulher Maria Luísa 
Machado da Graça Malaquias Dias Urbano, João Afonso Pires Dias Urbano, José Nuno Pires Dias 
Urbano e mulher Maria Marta Venturini Carreira Urbano, Luís António Pires Dias Urbano, Maria Clara 
Pires Dias Urbano de Sousa e marido Alfredo José de Sousa, Maria Marta Pires Dias Urbano Betencourt, 
Teresa Ermelinda Pires Claro Urbano Calvão e marido Manuel da Costa Calvão, João Francisco Pires 
Claro Urbano, Maria da Conceição Pires Claro Urbano Tavares, João Luís Urbano Curado Neves, Inês 
Seiça Neves Mesquita de Abreu, Mário Júlio Vian Costa, com a limitação temporal dos juros, conforme 
artigo 693º n.º 1 e 2, do Código Civil.

3. Os créditos reclamados por Francisco Manuel de Carvalho Marques Vidal, acrescidos de juros.
4. Os créditos reclamados por “Prime Yield — Consultadoria e Avaliação Imobiliária, Lda. “, 

acrescidos de juros.
5. Os créditos exequendos de IRS, a par com os créditos exequendos de IRC, com os créditos 

exequendos resultantes de coimas, e de imposto Municipal sobre imóveis que não se reportam ao imóvel 
penhorado, acrescidos de juros.

2. A representante da Fazenda Pública, junto do TAF de Aveiro, não se conformando com a sen-
tença de fls. 262 veio interpor recurso para este STA, apresentando as seguintes conclusões das suas 
alegações:

“1. No âmbito do processo de execução fiscal n.º 0019200901028715 e apensos (0019200901031457, 
0019200901040154, 0019200901054562 e 0019200901061208), foi em 05/04/2010 penhorado o 
bem imóvel inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Recardães, concelho de Águeda, sob o 
artigo n º 20, tendo a referida penhora sido registada pela Ap. 2811, de 05/04/2010;

2. Os referidos processos de execução fiscal correm termos no Serviço de Finanças de Águeda, 
para cobrança coerciva, respectivamente, das dívidas provenientes de IMI de vários prédios, incluindo o 
penhorado, do ano de 2008, IRS do ano de 2009, Coimas e encargos de processos de contra -ordenação 
do ano de 2009, IRC do ano de 2008, e IMI de vários prédios, incluindo o penhorado, do ano de 2008;

3. Pela Fazenda Pública foram reclamados créditos respeitantes a IMI do ano de 2009 referente 
ao prédio penhorado, em cobrança coerciva nos processos de execução fiscal nº.s 0019201001023411 
e 0019201001050524, os quais gozam de privilégio creditório imobiliário especial;

4. A sentença recorrida incorreu em errada interpretação e aplicação do Direito, porquanto a 
mesma omitiu a graduação do crédito exequendo, referente a IMI do ano de 2008, relativo ao prédio 
penhorado, que além da garantia dada pela penhora, está garantido por privilégio creditório imobi-
liário especial, nos termos das disposições combinadas dos artigos 122.º do CIMI e 744º, n.º 1, 748, 
n.º 1, alínea a), e 751º, todos do CC, pelo que devia ter sido graduado em primeiro lugar, juntamente 
com os créditos de IMI reclamados e graduados;

5. Não o tendo feito, a douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 240º, n.º 1, do CPPT, 
nos artigos 744º, n.º 1, 748, n.º 1, alínea a), e 751º, todos do CC e no artigo 122.º do CIMI;

6. A sentença recorrida não graduou, no lugar que lhes competiam, os créditos exequendos de 
IRS, do ano de 2009, e de IRC, do ano de 2008, os quais, além da garantia dada pela penhora registada 
em 05/04/2010, beneficiavam de privilégio creditório imobiliário geral, nos termos dos artigos 111.º 
do CIRS, e 116º do CIRC, pelo que deveriam ter sido graduados em terceiro lugar, depois dos créditos 
hipotecários reclamados por “ALBINO DUARTE PIRES DIAS URBANOS E OUTROS”, e antes dos 
créditos reclamados por “FRANCISCO MANUEL DE CARVALHO MARQUES VIDAL” e “PRIME 
YIELD — CONSULTADORIA E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA” e dos restantes créditos exequen-
dos (IMI do ano de 2008 relativo aos prédios não penhorados e Coimas e encargos de processos de 
contra -ordenação do ano de 2009), que beneficiam apenas da garantia resultante das penhoras, de 
acordo com o disposto nos artigos 749º, n.º 1, e 822.º do CC;

7. Logo, não o tendo feito, a douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 240º, n.º 1, 
do CPPT, nos artigos 733º, 749º, n.º 1, e 822.º do CC e nos artigos 111.º do CIRS e 116.º do CIRC.

8. A sentença recorrida omitiu ainda a graduação do crédito exequendo, referente a Coimas e 
encargos de processos de contra -ordenação do ano de 2009, pois embora não usufruam de qualquer 
privilégio creditório, beneficiam da garantia dada pela penhora registada em 05/04/2010, devendo ser 
graduados em função da antiguidade do registo, in casu, deveriam ter sido reconhecidos e graduados 
em quinto lugar, a seguir aos créditos reclamados pela Fazenda Pública de IMI de 2009 e créditos 
exequendos de IMI de 2008, ao crédito hipotecário reclamado por “ALBINO DUARTE PIRES DIAS 
URBANOS E OUTROS”, e aos créditos reclamados por “FRANCISCO MANUEL DE CARVALHO 
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MARQUES VIDAL” e “PRIME YELD — CONSULTADORIA E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA”, 
garantidos por penhora com registo anterior;

9. Por conseguinte, não o tendo feito, a douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 240.º, 
n.º 1, do CPPT e no artigo 822º, n.º 1, do CC;

10. E, por último, a sentença recorrida omitiu a graduação dos créditos exequendos, referentes a 
IMI do ano de 2008 referentes a outros prédios que não o penhorado, dado que embora não usufruam 
de qualquer privilégio creditório, beneficiam da garantia dada pela penhora registada em 05/04/2010, 
devendo ser graduados em função da antiguidade do registo, isto é, deveriam ter sido reconhecidos e 
graduados em quinto lugar, a seguir aos créditos reclamados pela Fazenda Pública de IMI de 2009 e 
créditos exequendos de IMI de 2008, ao crédito hipotecário reclamado por “ALBINO DUARTE PIRES 
DIAS URBANOS E OUTROS”, e aos créditos reclamados por “FRANCISCO MANUEL DE CARVALHO 
MARQUES VIDAL” e “PRIME YELD — CONSULTADORIA E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA”, 
garantidos por penhoras com registo anterior.

11. Não o tendo feito, a douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 240º, n.º 1, do 
CPPT e no artigo 822º, n.º 1, do CC.

Nos termos vindos de expor e nos que V.ªs Ex.ªs, sempre mui doutamente, poderão suprir, deve 
ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, revogar -se a douta sentença recorrida 
substituindo -a por outra que admita, reconheça e gradue tais créditos no lugar que lhes competir, 
conforme se apresenta mais consentâneo com o Direito e a Justiça.

3.1. Notificada da reforma da sentença, por despacho de fls. 295 e segs., a representante da Fazenda 
Pública veio, por requerimento de fls. 308, dizer o seguinte:

“A Representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, em 
resposta à notificação desse Tribunal de 10/02/2012, sobre a sentença reformada em 08/02/2012, 
vem dizer que mantém interesse no recurso interposto, relativamente à parte em que considera que 
os créditos exequendos de IRS, do ano de 2009, e de IRC, do ano de 2008, garantidos por privilégio 
imobiliário geral não prevalecem sobre os créditos que beneficiam da garantia decorrente da penhora, 
entendendo a douta sentença que estes últimos consubstanciam -se em privilégios imobiliários especiais, 
o qual deverá subir nos termos legais”.

É o que nos cumpre informar face ao notificado.”
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, emitiu parecer no 

sentido do seu provimento, com os fundamentos que se seguem:
“(…)
FUNDAMENTAÇÃO
1. Na sequência de interposição de recurso pela Fazenda Pública a sentença proferida em 

23.08.2011 foi reformada por despacho proferido em 8.02.2012, considerando -se complemento e parte 
integrante daquela (arts.669º nº2 alínea b) e 670º nº1 CPC)

Não obstante, a Fazenda Pública manifestou interesse na apreciação do recurso, restringindo o 
seu âmbito ao segmento da graduação de créditos que confere prevalência aos créditos com a garantia 
da penhora sobre os créditos exequendos de IRS  - ano 2009 e de IRC  - ano 2008 (art.670º nº3 CPC; 
doc. fls. 308)

2. O Tribunal Constitucional pronunciou -se no sentido da não inconstitucionalidade da norma 
constante do art.11º DL n.º 103/80, 8 Maio, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário 
geral nele conferido às instituições de previdência prefere à garantia emergente do registo da penhora 
sobre determinado imóvel (acórdãos nºs 193/2003, 697/2004 e 231/2007, disponíveis em www.tribu-
nalconstitucional.pt)

Embora sem força obrigatória geral, a solidez da argumentação subjacente ao juízo de não 
inconstitucionalidade e a especial autoridade do Tribunal Constitucional sobre questões de constitu-
cionalidade justifica a adesão à doutrina dos arestos.

A doutrina do aresto é aplicável aos créditos exequendos provenientes de IRS (ano 2009) e de 
IRC (ano 2008), os quais gozam igualmente de privilégio imobiliário geral sobre os bens existentes no 
património do sujeito passivo à data da penhora ou outro acto equivalente (art. 111º CIRS; art.108º 
CIRC)

Registe -se que a prevalência conferida no despacho de reforma da sentença aos créditos garantidos 
pela penhora radica no erróneo entendimento de que esta constitui um privilégio imobiliário especial 
e não uma garantia geral para realização coactiva da prestação (arts. 733º e 822º nº1 CCivil)

3. Neste contexto os créditos exequendos supra identificados devem ser graduados em terceiro 
lugar:

 - após os créditos garantidos por hipotecas e antes dos créditos reclamados por Francisco Manuel 
de Carvalho Marques Vidal e por Prime Yeld -Consultadoria e Avaliação Imobiliária, Lda, garantidos 
por penhora.

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
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A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão que altere a graduação de 
créditos nos termos propugnados na fundamentação”.

5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir
II - FUNDAMENTOS
1.DE FACTO
A sentença recorrida fixou a seguinte factualidade:
“Por apenso ao processo de execução fiscal que a Fazenda Pública instaurou a “Postigos Antigos, 

Lda.”, CF n.º 508 381 452, com domicílio fiscal na Estrada Nacional n.º 230, Travassô, em Águeda, 
foram reclamados os seguintes créditos:

Por “Prime Yield — Consultadoria e Avaliação Imobiliária, Lda.”, CF n.º 507 235 452, um 
crédito no montante de € 14.706,41, acrescido de juros garantido por penhora lavrada no Proc. 
n.º 6089/09.0T2AGD, Comarca do Baixo Vouga, que incidiu sobre o prédio urbano sito no Lugar de 
Póvoa das Laceiras, Recardães, em Águeda, inscrito na respectiva matriz predial urbana da freguesia 
de Recardães sob o artigo 20º, descrito na Conservatória do Registo Predial de Águeda sob o n.º 3212, 
registada pela Ap.3913 de 2009/11/19.

Por Albino Duarte Pires Dias Urbano e mulher Maria Luísa Machado da Graça Malaquias 
Dias Urbano, João Afonso Pires Dias Urbano, José Nuno Pires Dias Urbano e mulher Maria Marta 
Venturini Carreira Urbano, Luís António Pires Dias Urbano, Maria Clara Pires Dias Urbano de Sousa 
e marido Alfredo José de Sousa, Maria Marta Pires Dias Urbano Betencourt, Teresa Ermelinda Pires 
Claro Urbano Calvão e marido Manuel da Costa Calvão, João Francisco Pires Claro Urbano, Maria 
da Conceição Pires Claro Urbano Tavares, João Luís Urbano Curado Neves, Inês Seiça Neves Mes-
quita de Abreu, Mário Júlio Vian Costa, um crédito no montante de € 60.000,00, acrescido de juros 
contabilizados em € 3.984,27, desde 12/3/2009 até 26/5/2010, e vincendos, garantido por hipoteca 
constituída sobre o prédio urbano sito no Lugar de Póvoa das Laceiras, Recardães, em Águeda, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Águeda sob o n.º 3212, registada pela Ap. 23 de 2008/10/09.

Por Francisco Manuel de Carvalho Marques Vidal, CF n.º 173 057 624, um crédito no montante 
de € 262.500,00, acrescido de juros contabilizados em € 9.378,08 até 18/6/2010, e vincendos, garantidos 
por penhora lavrada no Proc. n.º 4611/09.0T2AGD, a correr termos no Juízo de Execução de Águeda, 
Comarca do Baixo Vouga, que incidiu sobre o prédio urbano sito no Lugar de Póvoa das Laceiras, 
Recardães, em Águeda, inscrito na respectiva matriz predial urbana da freguesia de Recardães sob 
o artigo 20º, descrito na Conservatória do Registo Predial de Águeda sob o n.º 3212, registada pela 
Ap. 5073 de 2009/08/14.

Pela Fazenda Pública foram reclamados créditos de Imposto Municipal sobre Imóveis, relativo 
ao imóvel penhorado, referentes a 2009, acrescidos de juros.

Cumprido o disposto no artigo 866º do Código de Processo Civil, os créditos não foram impug-
nados, pelo que se julgam verificados, impondo -se a sua graduação”.

2. DE DIREITO
Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública da sentença proferida pelo Mmº Juiz do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, reformada por despacho proferido em 8/2/2012, fls. 295 a 
297, dos autos, no segmento da graduação de créditos em que se considera que os créditos exequendos 
de IRS, do ano de 2009, e de IRC, do ano de 2008, garantidos por privilégio imobiliário geral não 
prevalecem sobre os créditos que beneficiam da garantia decorrente da penhora.

A douta sentença recorrida, já depois de reformada, procedeu à graduação dos créditos reclamados 
da seguinte forma:

1. Os créditos de Imposto Municipal sobre Imóveis reclamados pela Fazenda Pública, a par com 
os créditos exequendos de Imposto Municipal sobre Imóveis referentes ao imóvel penhorado, acres-
cidos de juros.

2. Os créditos hipotecários reclamados por Albino Duarte Pires Dias Urbano e mulher Maria Luísa 
Machado da Graça Malaquias Dias Urbano, João Afonso Pires Dias Urbano, José Nuno Pires Dias 
Urbano e mulher Maria Marta Venturini Carreira Urbano, Luís António Pires Dias Urbano, Maria Clara 
Pires Dias Urbano de Sousa e marido Alfredo José de Sousa, Maria Marta Pires Dias Urbano Betencourt, 
Teresa Ermelinda Pires Claro Urbano Calvão e marido Manuel da Costa Calvão, João Francisco Pires 
Claro Urbano, Maria da Conceição Pires Claro Urbano Tavares, João Luís Urbano Curado Neves, Inês 
Seiça Neves Mesquita de Abreu, Mário Júlio Vian Costa, com a limitação temporal dos juros, conforme 
artigo 693º, nº. 1 e 2, do Código Civil.

3. Os créditos reclamados por Francisco Manuel de Carvalho Marques Vidal, acrescidos de juros.
4. Os créditos reclamados por “Prime Yield — Consultadoria e Avaliação Imobiliária, Lda.”, 

acrescidos de juros.
5. Os créditos exequendos de IRS, a par com os créditos exequendos de IRC, com os créditos 

exequendos resultantes de coimas, e de Imposto Municipal sobre Imóveis que não se reportam ao 
imóvel penhorado, acrescidos de juros.
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Para tanto ponderou, o Mmº Juiz “a quo”, no que ao recurso importa, que:
• “O artigo 822º, n.º 1, do Código Civil, prescreve que o exequente adquire pela penhora o direito 

de ser pago pelo valor dos bens penhorados com preferência a qualquer outro credor que não tenha 
garantia real anterior”.

• “Assim sendo, os créditos reclamados por Francisco Manuel de Carvalho Marques Vidal e “Prime 
Yield — Consultadoria e Avaliação Imobiliária, Lda.”, que beneficiam de penhoras respectivamente 
registadas pela Ap. 5073 de 2009/08/14 e Ap. 3913 de 2009/11/19, graduam -se logo após os créditos 
hipotecários mencionados”.

• “O IRS é um imposto directo e, nos termos do artigo 111º do Código do Imposto sobre o Ren-
dimento das Pessoas Singulares, relativamente aos últimos 3 anos, goza de privilégio imobiliário sobre 
os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou outro acto equivalente.

• “Da mesma garantia beneficiam os juros desses créditos como determina o artigo 734º do Có-
digo Civil.

• “Ora, na medida em que tal privilégio não se reporta a um bem imóvel concreto e determinado, 
mas antes a todo o património do devedor, são os créditos exequendos de IRS que têm de ceder pe-
rante os créditos de Imposto Municipal Sobre Imóveis, pois estes beneficiam de privilégio imobiliário 
especial.

• “Este argumento também é válido quanto aos créditos garantidos por hipoteca e penhora pois, 
tratando -se de privilégios imobiliários especiais, preferem aos créditos garantidos por privilégio imo-
biliário apenas geral.

• “De resto, em relação à questão da eficácia dos privilégios creditórios em relação a terceiros, ou 
seja, o conflito entre direitos dos credores comuns e os direitos de terceiros estabelecidos sobre os bens 
que constituem objecto do privilégio, o Tribunal Constitucional no Acórdão n.º 362/2002, publicado no 
DR n.º 239, I Série A, n.º 239, de 16 de Outubro de 2002, declarou a inconstitucionalidade com força 
obrigatória geral, por violação do princípio da confiança, consagrado no artigo 2º da Constituição, da 
norma constante do artigo 104º do Código do IRS, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442 -A/88, de 30/11, 
correspondente ao actual artigo 111º, face às alterações efectuadas pelo Decreto -Lei n.º 198/2001, de 
3/7, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral nele conferido à Fazenda Nacional 
prefere à hipoteca, nos termos do artigo 751º do Código Civil. Aliás, por força da alteração introduzida 
pelo Decreto -Lei n.º 38/2003, de 8.3 ao artigo 751º do Código Civil, tomou -se claro e expresso que 
apenas os privilégios imobiliários especiais são oponíveis a terceiros, excluindo -se explicitamente do 
normativo em causa os privilégios imobiliários gerais.

• “Pelo exposto, entende -se que o crédito privilegiado de IRS não goza de prioridade na graduação 
em confronto com o crédito hipotecário.

• “Os créditos exequendos de IRC beneficiam do privilégio constante do artigo 108º do Código 
do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, posto que a penhora efectuada no processo de 
execução fiscal ocorreu em 2010, e tal privilégio abrange o IRC relativo aos três últimos anos.

• “Da mesma garantia beneficiam os juros desses créditos como decorre do artigo 734º do Código 
Civil.

• “Contudo, têm que ceder perante os créditos acima mencionados, pelas razões acima expendidas”.
Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública, argumentando, em síntese, que:
• “A sentença recorrida não graduou, no lugar que lhes competiam, os créditos exequendos de 

IRS, do ano de 2009, e de IRC, do ano de 2008, os quais, além da garantia dada pela penhora registada 
em 05/04/2010, beneficiavam de privilégio creditório imobiliário geral, nos termos dos artigos 111.º 
do CIRS, e 116º do CIRC, pelo que deveriam ter sido graduados em terceiro lugar, depois dos créditos 
hipotecários reclamados por “ALBINO DUARTE PIRES DIAS URBANOS E OUTROS”, e antes dos 
créditos reclamados por “FRANCISCO MANUEL DE CARVALHO MARQUES VIDAL” e “PRIME 
YELD — CONSULTADORIA E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA” e dos restantes créditos exe-
quendos (IMI do ano de 2008 relativo aos prédios não penhorados e Coimas e encargos de processos 
de contra -ordenação do ano de 2009), que beneficiam apenas da garantia resultante das penhoras, de 
acordo com o disposto nos artigos 749º, n.º 1, e 822.º do CC” (Ponto das Conclusões).

Em face das conclusões das alegações, que delimitam o objecto do presente recurso, nos termos do 
disposto nos arts. 684º, nº3, e 685º -A/1 do CPC, a única questão a apreciar e decidir consiste em saber 
se a decisão recorrida enferma de erro de interpretação e aplicação do direito ao ter dado prevalência 
aos créditos garantidos por penhora sobre os créditos exequendos de IRS – ano de 2009 e IRC – ano 
de 2008, garantidos por privilégio imobiliário geral.

Vejamos.
2. Da análise do erro de julgamento
Para pagamento do IRS e IRC relativo aos últimos três anos, a Fazenda pública goza de privilé-

gio mobiliário geral e privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo 
à data da penhora ou outro acto equivalente, nos termos do disposto no art.111º do CIRS e 108º do 
CIRC, respectivamente.
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Por sua vez, o art. 822º, nº1, do Código Civil, refere que o exequente adquire pela penhora o 
direito a ser pago pelo valor dos bens penhorados com preferência a qualquer credor que não tenha 
garantia real anterior.

A questão sub judice prende -se com o concurso entre o privilégio imobiliário geral de que gozam 
os créditos relativos a IRS e IRC e a penhora, uma vez que o Mmº Juiz “a quo” deu prioridade ao crédito 
garantido por penhora, socorrendo -se do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 362/2002, publicado 
no DR n.º 239, I Série A, n.º 239, de 16 de Outubro de 2002, que declarou a inconstitucionalidade com 
força obrigatória geral, por violação do princípio da confiança, consagrado no artigo 2º da Constituição, 
da norma constante do artigo 104º do Código do IRS, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442 -A/88, de 30/11, 
correspondente ao actual artigo 111º, face às alterações efectuadas pelo Decreto -Lei n.º 198/2001, de 
3/7, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral nele conferido à Fazenda Nacional 
prefere à hipoteca, nos termos do artigo 751º do Código Civil.

Acontece que, no caso dos autos, o concurso não é entre o privilégio imobiliário geral e a hipoteca, 
mas sim entre aquele privilégio e a penhora.

Como resulta do art. 686º, n.º 1, do Código Civil, “[a] Hipoteca confere ao credor o direito de 
ser pago pelo valor de certas coisas móveis, ou equiparadas, pertencentes aos devedor ou a terceiro 
com preferência sobre os demais credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade de 
registo”.

Resulta do mencionado preceito que a hipoteca é um direito real de garantia, que goza do direito 
de sequela característico dos direitos reais, enquanto que a penhora o não é, sendo apenas uma garantia 
geral das obrigações (1) e “fonte de uma preferência sobre o produto da venda dos bens penhorados, 
dado que o exequente adquire por ela o direito a ser pago com preferência a qualquer outro credor 
que não tenha garantia real anterior (art. 822º, n.º 1, do CC). Esta regra prevê a hipótese de existirem, 
além do exequente, outros credores com garantias reais sobre bens penhorados ou com uma segunda 
penhora sobre esses mesmos bens e destina -se a hierarquizar o crédito do exequente na sua relação 
com os créditos que beneficiam dessas garantias ou daquela penhora” (2).

Tendo em conta esta diferença entre a penhora e a hipoteca, o Tribunal Constitucional ponderou, 
no Acórdão n.º 193/2003, Processo n.º 52/02, que o credor comum que obteve a penhora do imóvel 
não tem uma expectativa jurídica tão forte como a do credor hipotecário, pelo que, nesta conformi-
dade, “não parece assim ser arbitrária, irrazoável ou infundada a consagração do referido privilégio a 
favor da Segurança Social. Não estamos, com efeito, perante uma afectação inadmissível, arbitrária 
ou excessivamente onerosa da confiança, já que a preferência resultante da penhora é de, algum modo, 
temporariamente aleatória”.

Nesta sequência aquele Tribunal conclui no mesmo Acórdão em “não julgar inconstitucional a 
norma do artigo 11º do Decreto -Lei n.º 103/80, de 8 de Maio, interpretada em termos de o privilégio 
mobiliário geral nela conferido às instituições de segurança social preferir à garantia emergente do 
registo da penhora sobre determinado imóvel”.

Esta jurisprudência do Tribunal Constitucional, embora sem dispor de força obrigatória geral, já 
foi acolhida por este Supremo Tribunal do Acórdão de 18/1/20102, proc n.º 648/11, e não vemos razão 
para nos afastarmos dela. Naquele aresto do STA acrescentou -se ainda, a favor da tese do Tribunal 
Constitucional que “(…) a preferência do privilégio creditório sobre a penhora resulta da conjugação dos 
artigo 822º com o artigo 733º do CCv, uma vez que a preferência que a penhora confere ao exequente 
de ser pago com preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior, apenas existe 
nos casos em que a lei especial não estabeleça outra regras de preferência, sendo um desses casos as 
normas que estabelecem os privilégios. Por outro lado, confrontando -se o privilégio com créditos cuja 
única causa de preferência é a penhora, apesar dos direitos conferidos por ambas garantias se reportarem 
à mesma data – a da apreensão dos bens – o privilégio pré -existe e, por isso, o credor que dele goza 
deve ser satisfeito com prioridade”.

No caso sub judice, como bem refere o Ministério Público, no seu parecer, “(…) a prevalência 
conferida no despacho de reforma da sentença aos créditos garantidos pela penhora radica no erróneo 
entendimento de que esta constitui um privilégio imobiliário especial e não uma garantia geral para 
realização coactiva da prestação (arts. 733º e 822º nº1 CCivil)

(…) Neste contexto os créditos exequendos supra identificados devem ser graduados em terceiro 
lugar:

 - após os créditos garantidos por hipotecas e antes dos créditos reclamados por Francisco Manuel 
de Carvalho Marques Vidal e por Prime Yield -Consultadoria e Avaliação Imobiliária, Lda, garantidos 
por penhora”.

Em suma, em face do exposto, não podemos deixar de concluir que assiste razão à recorrente, 
devendo a sentença recorrida ser revogada, no segmento impugnado.
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III - DECISÃO
Acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em 

conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida no segmento impugnado, que no demais 
se mantém, e, em consequência, graduar os créditos pela ordem seguinte:

1. Os créditos de Imposto Municipal sobre Imóveis reclamados pela Fazenda Pública, a par com 
os créditos exequendos de Imposto Municipal sobre Imóveis referentes ao imóvel penhorado, acres-
cidos de juros.

2. Os créditos hipotecários reclamados por Albino Duarte Pires Dias Urbano e mulher Maria Luísa 
Machado da Graça Malaquias Dias Urbano, João Afonso Pires Dias Urbano, José Nuno Pires Dias 
Urbano e mulher Maria Marta Venturini Carreira Urbano, Luís António Pires Dias Urbano, Maria Clara 
Pires Dias Urbano de Sousa e marido Alfredo José de Sousa, Maria Marta Pires Dias Urbano Betencourt, 
Teresa Ermelinda Pires Claro Urbano Calvão e marido Manuel da Costa Calvão, João Francisco Pires 
Claro Urbano, Maria da Conceição Pires Claro Urbano Tavares, João Luís Urbano Curado Neves, Inês 
Seiça Neves Mesquita de Abreu, Mário Júlio Vian Costa, com a limitação temporal dos juros, conforme 
artigo 693º, nº. 1 e 2, do Código Civil.

3. Os créditos exequendos de IRS, a par com os créditos exequendos de IRC, acrescidos de juros.
4. Os créditos reclamados por Francisco Manuel de Carvalho Marques Vidal, acrescidos de juros.
5. Os créditos reclamados por “Prime Yield — Consultadoria e Avaliação Imobiliária, Lda.”, 

acrescidos de juros.
6. Créditos exequendos resultantes de coimas, e de Imposto Municipal sobre Imóveis que não se 

reportam ao imóvel penhorado, acrescido de juros.
Sem custas.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) Cfr. PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, vol. II, 4ª ed., p. 95.
(2) Cfr. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Acção Executiva Singular, Lex, Lisboa, 1998, p. 251. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Nulidade da sentença por omissão de pronúncia. Rejeição liminar. Impugnação judicial. 
Reversão da execução fiscal. Erro na forma do processo. Convolação.

Sumário:

 I — Só haverá 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, uma vez que lhe incumbe o 
conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, sem 
prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras.

 II — Se o Juiz a quo conclui, no seguimento da jurisprudência consolidada deste Su-
premo Tribunal que a Impugnação judicial não é o meio processual idóneo para 
reagir contra o despacho de reversão da execução fiscal, logo em sede liminar, 
por não ser possível a convolação para a forma processual adequada, as ques-
tões suscitadas pelo Impugnante foram devidamente apreciadas e decididas pelo 
Tribunal recorrido, dentro dos limites do processualmente admissível, uma vez 
que, havendo fundamento para a rejeição liminar da Impugnação judicial, o juiz 
não pode apreciar o mérito da mesma, sob pena de excesso de pronúncia.

 III — É a Oposição à execução fiscal e não o processo de impugnação judicial o meio 
processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o despacho 
que ordena a reversão.

 IV — Não deve operar -se, sob pena da prática de actos inúteis, proibida por lei, a con-
volação da impugnação judicial em oposição se a petição é intempestiva para o 
efeito, pois logo haveria lugar a indeferimento liminar por extemporaneidade.
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Processo n.º 328/12 -30.
Recorrente: José Manuel Salgado da Costa.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -Relatório
1. José Manuel Salgado da Costa, identificado nos autos, deduziu impugnação, no Tribunal Ad-

ministrativo e Fiscal de Braga, na sequência da citação que lhe foi feita, na qualidade de responsável 
subsidiário, na execução nº. 3476201001066374, instaurada pelo Serviço de Finanças de Guimarães – 2, 
contra a devedora originária “Qualitela  - Indústria de Telas, Lda.”, por entender que não se verificam 
os pressupostos da reversão.

1. 1. Naquele Tribunal decidiu -se rejeitar liminarmente a impugnação, concluindo -se ter ocorrido 
erro na forma de processo e, não podendo os autos serem aproveitados para prosseguirem sob a forma 
de processo determinada na lei, dada a extemporaneidade da acção, entendeu -se não se determinar a 
sua convolação.

2. Não se conformando, o recorrente veio interpor recurso para STA, apresentando as seguintes 
conclusões das suas alegações:

“I – A sentença recorrida rejeitou liminarmente a impugnação, considerando que ocorreu erro na 
forma do processo e, não podendo os autos ser aproveitados para prosseguir sob a forma de processo 
determinada na lei, não determinou a sua convolação.

II — Entendeu o Tribunal a quo que o processo de impugnação judicial é a via processual ade-
quada para atacar e/ou anular o acto tributário.

III — Defendeu ainda aquele Tribunal que o aqui recorrente não atacou nenhuma das liquidações 
que deram origem à execução, não pondo em causa a validade ou a ilegalidade daquelas.

IV — O recorrente, nos artigos 7º, 57º, 58º e 59º, 71º a 89º da PI, expressamente invoca a inva-
lidade e a nulidade das liquidações que deram origem à reversão, requerendo, consequentemente, a 
sua anulação, arguindo os fundamentos de facto e de direito necessários.

V – Os meios processuais de reacção perante as decisões administrativas de reversão comportam 
quer a reacção contra o acto tributário — visando -se a origem da responsabilidade —, quer o processo 
de reversão fiscal — visando -se os fundamentos do instituto —, constituindo a impugnação judicial o 
meio adequado para arguir quaisquer ilegalidades concernentes com a divida revertida.

VI — O tribunal recorrido não apreciou a invalidade e a nulidade das liquidações suscitadas 
pelo impugnante, ferindo a sentença proferida de nulidade, nos termos do disposto no art.º 125º, nº1 
do CPPT.

VII  - Aliás, nem o despacho proferido pelo Serviço de Finanças se pronunciou sobre tais questões 
que foram, de igual forma, suscitadas em sede de audiência prévia, o que determina também a sua 
nulidade, questão que o Tribunal recorrido também não apreciou.

VIII — Sempre competiria ao tribunal a quo apreciar os fundamentos alegados que sejam 
adequados à impugnação judicial, desprezando aqueles específicos da ilegalidade do despacho de 
reversão.

IX — A anulação da reversão é corolário da anulação das liquidações, sendo esta questão prévia 
àquela.

X  - A impugnação judicial é o meio próprio e adequado para requerer a anulação dos actos 
tributários que deram origem à reversão fiscal, e consequentemente a anulação de todo o processo 
que lhe deu origem.

XI  - A formulação genérica do pedido não pode importar a limitação das pretensões aduzidas 
pelo recorrente, designadamente a anulação das liquidações.

XII – Tal posição foi defendida no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 30 -03 -2011, 
Processo n.º 0742/10, em www.dgsj.pt. ao referir “(…) a anulação das liquidações conduz à anulação 
de todos os actos subsequentes, nos quais se inclui a anulação do processo e decisão de reversão 
fiscal”.

XIII  - A sentença recorrida violou, por isso, entre outros, o disposto nos artigos 97º, 98º e 99º 
do CPPT.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência revogada a 
decisão recorrida e proferido Acórdão que determine a ulterior tramitação processual da impugnação 
com as legais consequências, assim se fazendo JUSTIÇA!

3. Invocada a nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, foram os autos remetidos ao Tribunal 
recorrido onde, por despacho de fls. 74 e segs. se entendeu não ter ocorrido qualquer nulidade.

4. Não foram produzidas contra -alegações.
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5. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido de 
o recurso não merecer provimento, conforme se transcreve:

“(…)
“1. O Ministério Público pronuncia -se no sentido da inexistência da arguida nulidade da decisão 

recorrida por omissão de pronúncia, aderindo à fundamentação vertida no despacho proferido no 
tribunal tributário em 18.04.2012 (fls.74/75)

2. Segundo entendimento de doutrina qualificada e jurisprudência consolidada o meio proces-
sual adequado para a discussão da legalidade do acto de reversão é a oposição à execução fiscal, 
de preferência à reclamação contra actos do órgão da execução fiscal, nunca a impugnação judicial 
(arts.151º nº1 e 204º nº1 alínea b) CPPT; Jorge Lopes de Sousa CPPT anotado e comentado 5ª edição 
Volume II p. 355; acórdãos STA SCT 29.06.2005 processo n.º 501/05; 8.03.2006 processo n.º 1249/05; 
4.06.2008 processo nº76/08; 25.06.2008 processo n.º 123/08; 19.11.2008 processo n.º 711/08; 27.05.2009 
processo n.º 448/09)

3. Ocorrendo erro na forma de processo deve operar -se a convolação para a forma de processo 
legalmente adequada (art.97º nº3 LGT; art.98º nº4 CPPT)

A convolação operacionaliza o princípio da tutela judicial efectiva, com expressão na corres-
pondência entre direito e acção adequada (art.2º nº2 CPC) e justifica -se por razões de economia 
processual.

No caso em análise a convolação para o meio processual idóneo está prejudicada pela intem-
pestividade da petição, considerando:

a) a citação do recorrente após reversão em 30.09.2011 (probatório alínea A))
b) a apresentação da petição em 29.11.2011, após o decurso do prazo legal de 30 dias para 

dedução de oposição à execução
(arts.97º nº3 LGT e 98º nº4 CPPT; art.203º nº1 alínea a) CPPT).
Neste contexto justifica -se o indeferimento liminar da petição, em consequência da sua apresen-

tação após o termo do prazo legal aplicável (art.89º nº1 al.h) CPTA/art.2º al.c) CPTA).
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada”.
6. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II - Fundamentos
1. DE FACTO
Na decisão recorrida não foi fixada matéria de facto, o que se compreende face à natureza liminar 

dessa decisão.
Em todo o caso, dela se podem extrair os seguintes factos, como sendo relevantes:
“A 30.09.2011, foi Impugnante citado pessoalmente, na qualidade de responsável subsidiário, na 

sequência de despacho de reversão proferido no processo de execução fiscal n.º 3476201001066374, 
instaurada pelo Serviço de Finanças de Guimarães  - 2, contra a devedora originária “QUALITELA, 
Indústria de Telas, Lda.”, cfr. fls. 166 a 172 e 174 175, do pef.;

“A 29.11.2011, foi interposta a presente acção, cfr. fls. 37 e ss. dos autos.
2. DE DIREITO
2.1. A questão a apreciar e decidir
O ora recorrente, na sequência da citação que lhe foi feita, na qualidade de responsável subsidiário, 

na execução n.º 3476201001066374, instaurada pelo Serviço de Finanças de Guimarães  - 2, contra a 
devedora originária “QUALITELA, Indústria de Telas, Lda.”, deduziu Impugnação judicial, no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga, invocando, em síntese, o seguinte:

• Por ofício de 23.09.2011, foi o Impugnante citado, na qualidade de responsável subsidiário, 
como executado por reversão;

• O impugnante não concorda com o despacho de reversão, porquanto enferma de inúmeras nu-
lidades e ilegalidades;

Para esse efeito alega, entre o mais, que:
“É falso o argumento utilizado pela AT para não reconhecer o não preenchimento dos pressupostos 

da responsabilidade subsidiária” (art. 19º da Petição);
“Refere a AT, no despacho de reversão, que o processo de insolvência foi encerrado em 16 de 

Março de 2007 e que, a partir destra data, o administrador de insolvência deixou de ter responsabilidades 
na sociedade executada” (art.20º da Petição);

Ora, tais factos são falsos pois nem o processo foi encerrado naquela data nem o administrador 
cessou funções nessa altura” (art. 21º da Petição);

• Não se verificam, in casu, os pressupostos da reversão (arts. 32º e ss. da Petição);
Invoca, designadamente que a AT não ouviu as testemunhas indicadas pelo impugnante, nem 

realizou as diligências necessárias à descoberta da verdade material, ou seja, não apreciou todos os 
elementos suscitados na audição dos contribuintes (arts. 44º a 47º da Petição);
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• “A ausência de fundamentação do despacho de reversão torna -o nulo ou inválido….” (art. 55º 
da Petição);

• “Acresce que o despacho de reversão não se pronuncia sobre questões suscitadas pela defesa e 
tinha obrigação de o fazer” (art. 57º da Petição);

• “Isto porque o impugnante suscitou a questão da nulidade das liquidações oficiosas mas a AT 
pura e simplesmente não conheceu tal questão” (art. 58º da Petição);

• “A omissão de pronuncia sobre esta matéria provoca a nulidade do despacho de reversão, o que 
aqui expressamente se invoca” (art. 59º da Petição);

• As liquidações oficiosas são nulas, nulidade que o impugnante invocou e a AT não se pronunciou, 
pelo que também por aqui o despacho de reversão é nulo (arts. 83º a 88º da Petição).

• O Impugnante pede, a final, que a Impugnação seja julgada procedente e, em consequência, ser 
anulado o despacho de reversão, com todas as consequências legais.

Em face da petição de Impugnação judicial o Mmº Juiz “a quo” emitiu despacho de indeferimento 
liminar, ponderando, entre o mais, o seguinte:

• (…) da leitura da Petição Inicial resulta à saciedade que o Impugnante, na sequência da citação 
que lhe foi feita, pretende atacar, na qualidade de responsável subsidiário, o despacho de reversão..;

• Todavia, é jurisprudência consolidada que a Impugnação Judicial é meio inidóneo de reacção 
contra o despacho de reversão da execução fiscal.

• Por todos, podem ver -se os seguintes Acs. do STA, disponíveis em www.dgsi.pt:
Ac. de 31.01.96, proferido no processo n.º 019712;
Ac. de 29.06.2005, proferido no processo n.º 0501/05:
Ac. de 14.07.2007, proferido no processo n.º 0172/07.
• Ora, conforme evola da causa de pedir e do pedido, conforme o sumariamente supra exposto, 

o Impugnante não ataca nenhuma das liquidações que deram origem à execução. Não põe em causa a 
validade ou a ilegalidade daquelas, limitando -se a invocar a ilegalidade do despacho determinativo da 
reversão, decorrente da ausência da fundamentação legalmente exigida, com a consequente extinção 
da reversão operada contra o responsável subsidiário.

• Não há dúvida que o Impugnante utilizou um meio processual diverso do legalmente previsto, 
atendendo quer à causa de pedir quer ao pedido formulados, pois é certo e sabido que o meio processual 
adequado para atacar o despacho de reversão é o processo de oposição.

• Nesta conformidade, conclui -se que houve erro na forma de processo, uma vez que a Impugna-
ção Judicial não é o meio processual adequado para apreciar as questões suscitadas pelo Impugnante 
na petição inicial.

• A ilegalidade do despacho de reversão constitui, um dos fundamentos de oposição; nesta medida, 
a causa de pedir suscitada na douta petição inicial contende com o processo de oposição, que assim se 
considera a via processual mais adequada, in casu, à tutela dos interesses em causa nos autos.

• A convolação da presente impugnação judicial em oposição à execução fiscal está dependente 
da verificação de dois pressupostos, a saber:

a) Que a petição tenha sido tempestivamente apresentada para efeitos da nova forma processual, 
neste caso, oposição à execução fiscal;

b) Que o pedido formulado seja compaginável com a forma de processo adequado, pressuposto 
que, no caso concreto, conforme se referiu se verifica.

• Resta, então, apreciar da tempestividade da petição.
Nos termos do artigo 203º do CPPT, a oposição à execução fiscal deve ser deduzida no prazo de 

30 dias a contar da citação.
Ora, no caso dos autos verifica -se que o Impugnante foi citado no dia 30.09.2011.
• Tendo a presente acção sido deduzida no dia 29.11.2011, pelo que inelutavelmente se conclui 

pela sua extemporaneidade, ultrapassado o referido prazo de 30 dias.
• Nestes termos, há que concluir ter ocorrido erro na forma de processo e, no podendo os autos 

serem aproveitados para prosseguirem sob a forma de processo determinada na lei, não se determina 
a sua convolação”.

Contra esta decisão vem o presente recurso, alegando o recorrente, em síntese, que:
• “(…) nos artigos 7º, 57º, 58º e 59º, 71º a 89º da PI, expressamente invoca a invalidade e a nu-

lidade das liquidações que deram origem à reversão, requerendo, consequentemente, a sua anulação, 
arguindo os fundamentos de facto e de direito necessários” (Ponto IV das Conclusões).

• “Os meios processuais de reacção perante as decisões administrativas de reversão comportam 
quer a reacção contra o acto tributário  - visando -se a origem da responsabilidade  -, quer o processo 
de reversão fiscal  - visando -se os fundamentos do instituto  -, constituindo a impugnação judicial o 
meio adequado para arguir quaisquer ilegalidades concernentes com a divida revertida” (Ponto V das 
Conclusões).
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• “O tribunal recorrido não apreciou a invalidade e a nulidade das liquidações suscitadas pelo 
impugnante, ferindo a sentença proferida de nulidade, nos termos do disposto no art.º 125º, nº1 do 
CPPT” (Ponto VI das Conclusões).

Assim, a questão central que cabe apreciar e decidir no presente recurso é a de saber se o Mmº Juiz 
“a quo” incorreu em erro de julgamento ao indeferir liminarmente a Impugnação judicial, por entender 
que tendo havido erro na forma do processo, os autos não podiam ser aproveitados para prosseguirem 
sob a forma de processo determinada na lei, não podendo haver lugar a convolação.

Preliminarmente importa averiguar se a sentença recorrida enferma de nulidade por omissão de 
pronúncia.

2.2. Da nulidade da sentença por omissão de pronúncia
Como vimos, o recorrente suscita a nulidade da sentença por omissão de pronúncia, nos pontos VI 

e VII das Conclusões, mas sem qualquer razão, como defendo o Ministério Público no seu douto pa-
recer.

Com efeito, constitui jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal que só haverá omissão de 
pronúncia quando o tribunal deixa de apreciar e decidir uma questão que haja sido chamado a resolver, 
a menos que o seu conhecimento tenha ficado prejudicado em face da solução dada ao litígio, dado que 
lhe incumbe o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, sem prejuízo 
de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras (cfr. o art. 660º, n.º 2, do CPC) (1).

Ora, no caso em apreço, como refere o Mmº Juiz “a quo” na sentença objecto de recurso e reitera 
no despacho de fls. 74 a 75, da leitura de petição inicial resulta claramente que o recorrente não in-
vocou qualquer fundamento admissível para a Impugnação judicial, em especial qualquer ilegalidade 
das liquidações.

Na verdade, o que o recorrente pretende, ao longo de toda a petição, é atacar o despacho de re-
versão, por este, além do mais, não se ter pronunciado sobre as alegadas invalidade e nulidades das 
liquidações em sede de execução fiscal. E tanto assim que o recorrente suscita a nulidade do despacho 
de reversão precisamente por não se ter pronunciado sobre tais invalidades, e termina formulando o 
pedido em consonância com a causa de pedir, dizendo que “deve a presente impugnação judicial ser 
julgada provada e procedente e, em consequência, ser anulado o despacho de reversão, com todas as 
consequências legais”.

No quadro apontado, o Mmº Juiz “a quo”, no seguimento da jurisprudência consolidada deste 
Supremo Tribunal, concluiu que a Impugnação judicial não é o meio processual idóneo para reagir 
contra o despacho de reversão da execução fiscal, logo em sede liminar, por não ser possível, como 
melhor será analisado mais adiante, a convolação para a forma processual adequada.

Temos, desta forma, que, ao contrário do alegado pelo recorrente as questões suscitadas pelo 
Impugnante foram devidamente apreciadas e decididas pelo Tribunal recorrido, dentro dos limites do 
processualmente admissível, uma vez que, havendo fundamento para a rejeição liminar da Impugnação 
judicial, o juiz não pode apreciar o mérito da mesma, sob pena de excesso de pronúncia (2).

2.3. Do erro de julgamento
Alega o recorrente, entre o mais, que “a impugnação judicial é o meio próprio e adequado para 

requerer a anulação dos actos tributários que deram origem à reversão fiscal, e consequentemente a 
anulação de todo o processo que lhe deu origem” (Ponto X das Conclusões).

Adianta -se, desde já, que não assiste razão ao recorrente.
Vejamos.
Dispõe o art. 2º, n.º 2, do Código de Processo Civil, que “a todo o direito (…) corresponde a acção 

adequada a fazê -lo reconhecer em juízo”. E, em termos semelhantes, refere o art. 97º, n.º 2, da LGT, 
que “a todo o direito de impugnar corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer em 
juízo”.

Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 8/3/2006, proc n.º 042/06, “Em 
face dessa correspondência entre direito e a acção adequada a fazê -lo reconhecer em juízo, haverá apenas 
um determinado meio processual que, em cada caso, pode ser utilizado para obter a tutela judicial. É à 
face do pedido ou conjunto de pedido formulados pelo interessado que se afere a adequação das formas 
de processo especiais e, consequentemente, se ocorre erro na forma de processo”.

O erro na forma do processo traduz -se numa nulidade que consiste na utilização de meio processual 
impróprio, aferindo -se tal erro pela adequação do meio processual utilizado ao fim por ele visado: se o 
pedido, ou seja, a concreta pretensão de tutela solicitada pelo autor ao tribunal não se ajusta à finalidade 
abstractamente figurada pela lei para essa forma processual ocorre erro na forma do processo (3).

Como se pode ler no Acórdão deste Supremo Tribunal de 29/2/2012, proc n.º 1161/11, o erro na 
forma do processo constitui uma nulidade de conhecimento oficioso e impõe a convolação do processo 
para a forma adequada, nos termos do disposto no art. 98º, nº4, do CPPT, e art. 97º, nº3, da LGT, “com 
a anulação apenas dos actos que não possam aproveitar -se para a forma processual adequada sem di-
minuição das garantias de defesa (art. 199º, nºs 1 e 2, do CPC), sendo que se não for possível a sanação 
da nulidade, o erro na forma do processo determina o indeferimento da petição inicial, se verificada na 
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fase liminar, ou, se já ultrapassada a fase liminar, a anulação de todo o processado, com a absolvição 
do réu da instância (cfr. arts. 288º, nº1, alínea b), 493º, nºs 1 e 2, e 494º, alínea b), todos do CPC).”

No caso sub judice, ao contrário do alegado pelo recorrente, o processo de impugnação judicial é 
a via processual adequada para obter a anulação de um acto praticado pela administração tributária, ou 
a declaração da sua nulidade ou inexistência (art. 124º do CPPT), sendo que na impugnação judicial 
são apreciados vícios que afectem a validade do acto impugnado, admitindo -se no art. 99º do CPPT 
que seja fundamento de impugnação qualquer ilegalidade (4).

Porém, da leitura da Petição inicial resulta que o impugnante, ora recorrente, na sequência da ci-
tação que lhe foi feita, pretende atacar, na qualidade de responsável subsidiário, o despacho de reversão 
proferido na execução fiscal n.º 3476201001066374, instaurada pelo Serviço de Finanças de Guimarães 
 - - 2, contra a devedora originária “QUALITELA, Indústria de Telas, Lda.”

Na verdade, da análise do pedido e da causa de pedir resulta claramente que o Impugnante não 
ataca nenhuma das liquidações que deram origem à execução, nem põe em causa a sua invalidade, 
imputando todas as invalidades invocadas ao despacho que determinou a reversão.

Acontece que, tal como decidido na sentença recorrida, constitui jurisprudência consolidada deste 
Supremo Tribunal que a Impugnação Judicial não é o meio adequado de reacção contra o despacho de 
reversão da execução fiscal, mas sim o processo de Oposição. Neste sentido, pode ler -se no Acórdão do 
STA de 29/06/2005, proferido no processo n.º 0501/05, que “A forma processual que a jurisprudência 
tem eleito adequada para reagir contra o despacho que determina a reversão da execução fiscal é a 
de oposição à execução” (5).

Justificando -se a convolação por razões de economia processual, torna -se necessário averiguar 
se existe no caso algum obstáculo ao prosseguimento da petição na forma processual adequada, desig-
nadamente em termos de tempestividade, pois, como vimos, uma das razões do indeferimento liminar 
foi o facto de não ser possível a convolação, por extemporaneidade.

A convolação da presente impugnação judicial em oposição à execução fiscal está dependente da 
verificação de dois pressupostos, a saber:

a) Que a petição tenha sido tempestivamente apresentada para efeitos da nova forma processual, 
neste caso, oposição à execução fiscal;

b) Que o pedido formulado seja compaginável com a forma de processo adequado, pressuposto 
que, no caso concreto, conforme se referiu se verifica.

No que respeita à tempestividade, nos termos do artigo 203º do CPPT, a oposição à execução fiscal 
deve ser deduzida no prazo de 30 dias a contar da citação. Se no caso dos autos o Impugnante foi citado 
no dia 30/09/2011 e a presente acção foi deduzida no dia 29/11/2011, não resta outra alternativa senão 
concluir pela sua extemporaneidade, uma vez que está ultrapassado o referido prazo de 30 dias.

Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 28/2/2007, proc n.º 787/06, “não 
deve operar -se, sob pena da prática de actos inúteis, proibida por lei (artigo 137º CPC), a convolação 
da oposição em impugnação judicial se a petição é intempestiva para o efeito, pois logo haveria lugar 
a indeferimento liminar por extemporaneidade” (6).

Assim sendo, transpondo esta jurisprudência para o caso em apreço, não deve operar -se a con-
volação da impugnação judicial para a oposição porque a petição inicial da petição de oposição seria 
extemporânea.

Em face do exposto, tendo a sentença recorrida decidido precisamente no sentido da rejeição 
liminar por não ser possível a convolação, não merece qualquer reparo, devendo ser confirmada, im-
procedendo, consequentemente, o presente recurso.

III  - DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) (Cfr., entre outros, os seguintes Acórdãos do STA: de 25/1/2012, processo n.º 802/2011; de 8/2/2012, processo 
n.º 937/2011; e de 16711/2011, processo n.º 584/2011.)

(2) (Cfr. o Acórdão do STA de 30/10/2010, recurso n.º 199/2010.)
(3) (Cfr. neste sentido, entre outros, os Acórdão do STA de 2873/2012, processo n.º 1145/11, e de 29/2/2012, processo 

n.º 1161/2011.)
(4) (Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6.º ed., Áreas Editora, 2011, 

Anotação ao artigo 99.º, pp. 107 a 108.)
(5) (No mesmo sentido, cfr. Ac. de 14.07.2007, proferido no processo n.º 0172/07.)
(6) (No mesmo sentido, cfr., entre outros, os Acórdãos do STA de: 8/3/2006, processo n.º 124/9/05; e 11/4/2007, processo 

n.º 172/07.) 
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 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excepcional previsto no artigoº 150.º do CPTA só é admissível 
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estiver-
mos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser 
detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse 
prático e objectivo, medido pela utilidade da revista em face da capacidade de 
expansão da controvérsia ou da sua vocação para ultrapassar os limites da situ-
ação singular.

 II — Não pode ser admitido o recurso de revista se as questões que a Recorrente coloca 
têm uma natureza casuística, com contornos particulares no contexto factual e 
jurídico do caso concreto e das causas de pedir invocadas, reconduzindo -se a 
uma tarefa de interpretação de uma norma jurídica que não revela especial ou 
particular complexidade do ponto de vista intelectual e jurídico, sem impacto ou 
interesse comunitário significativo, nem se antevê a necessidade de intervenção 
do Supremo Tribunal para uma melhor aplicação do direito não só porque as 
questões não têm suscitado controvérsia na doutrina e na jurisprudência como 
também porque não se visiona na apreciação feita pelo tribunal recorrido qual-
quer erro grosseiro ou decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou 
juridicamente insustentável que imponha a admissão da revista como claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito.

Processo n.º 417/12 -30.
Recorrente: Worldintegral — Construção Civil e Gestão Imobiliária, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. WORLDINTEGRAL – CONSTRUÇÃO CIVIL E GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA., com os 
demais sinais dos autos, interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no artigo 150.º 
do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que negou provimento ao 
recurso da sentença do TAF de Almada prolatada na impugnação judicial deduzida contra actos de au-
toliquidação de IVA relativos aos 1º, 2º e 3º trimestres do exercício de 2002, mantendo, assim, a decisão 
de procedência da excepção da caducidade do direito de acção por violação do prazo consignado no 
artigo 131º. do CPPT, absolvendo, por força disso, a Fazenda Pública «da instância».

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
I. O presente recurso vem interposto do Douto Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul que 

julgou verificada a caducidade do direito de acção, por violação dos prazos consignados no artigo 131º 
do CPPT, no caso de uma Impugnação Judicial que versa sobre autoliquidações de IVA relativas ao 1º, 
2º e 3º trimestres do exercício de 2002 (cfr. nºs. 1 a 4 da matéria de facto provada (…) e apresenta as 
seguintes causas de pedir:

1 - A ilegalidade das autoliquidações de IVA efectuadas em 16/9/2005 e respeitantes a IVA do 1º 
e 2º Trimestres de 2002, devido a alegada caducidade do direito de liquidação;

2 - A ilegalidade da liquidação de juros de mora devido a alegado erro nos pressupostos para a 
sua estruturação.

II. Salvo o devido respeito, a ora Recorrente não se conforma com tal interpretação da lei proces-
sual, que reputa de ilegal, pela seguinte ordem de razões que se enumeram:

− O facto de se tratar de dívida tributária (IVA) objecto de autoliquidação não importa automá-
tica e exclusivamente a aplicação do figurino processual do artigo 131.º do CPPT, no que respeita à 
engrenagem adjectiva da sua reapreciação administrativa e contenciosa (reclamação graciosa e/ou 
impugnação judicial);

− No âmbito da autoliquidação de uma obrigação tributária, o artigo 131º. do CPPT tem restrita 
a sua aplicação aos casos de erro (de facto e/ou de direito) na autoliquidação; o que não será o caso, 
conforme se demonstrará infra;
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− A causa de pedir e o pedido que sempre acompanharam e motivaram, quer a Reclamação 
Graciosa, quer posteriormente a Impugnação Judicial, os quais foram expressamente reconhecidos 
no artigo 4º supra, não se reconduzem aos casos de erro na autoliquidação; e conforme se explicará 
melhor, tão pouco todos os pedidos respeitam a reapreciação da autoliquidação (caso da liquidação 
administrativa/oficiosa dos juros);

− Dispondo o contencioso tributário de um amplo leque de meios processuais de reapreciação/
revisão dos actos tributários, até atendendo ao princípio da tipicidade e adequação do meio processual 
(cfr. artigo 2º., n.º 2 do CPC), a (im)propriedade de cada um deles aferir -se -á sempre pelo concreto 
pedido e causa de pedir dirigidos pelo sujeito passivo à Administração Tributária/ Tribunal;

− No seio daquele contencioso, a reclamação graciosa e a impugnação judicial experimentam 
igualmente acomodação adjectiva (consoante os respectivos fundamentos ali acolhidos) nos artigos 68º. 
70º., 99º e 102.º do CPPT, que a ora Recorrente sempre invocou;

− Ao caso dos autos, tal como sempre entendeu e continua a pugnar a Recorrente, deve ser apli-
cado o regime geral estatuído nos artigos 68º, 70º, 99º e 102º do CPPT, até porque um dos pedidos 
concerne a liquidação oficiosa promovida pela Administração Tributária (que não é manifestamente 
uma autoliquidação);

− Promovendo os princípios da economia e simplificação processual a possibilidade de cumular 
pedidos (cfr. artigo 104º do CPPT)  - in casu  - cumular um pedido de ilegalidade do acto de autoliquidação 
com um pedido de declaração de ilegalidade da liquidação oficiosa de juros  - desde que não rejeitada 
tal identidade, mal se compreende depois que o regime processual se deva trilhar exclusivamente e in 
totum pelo figurino privativo do artigo 131º. do CPPT.

III. O objecto do presente Recurso está assim balizado: No âmbito de uma dívida tributária auto-
liquidada, caso o sujeito passivo pretenda ver apreciada a questão da legalidade do seu acto tributário 
(com fundamento exclusivo em caducidade do direito de liquidação) e, bem assim, a legalidade da 
liquidação oficiosa de juros (com fundamento em erro sobre os pressupostos de direito/facto  - natureza 
compensatória vs moratória) deve ser aplicado (exclusivamente) o regime do artigo 131.º do CPPT 
que respeita aos casos de “erro na autoliquidação”, ou pelo contrário, deve ser aplicado, atentos os 
fundamentos invocados e causa de pedir, o regime geral com assento nos artigos 68º n.º 2, 70.º 99º e 
102.º do CPPT?

IV. Deve hoje considerar -se definitivamente sanada, por ultrapassada, qualquer relutância na ad-
missão de um terceiro grau de jurisdição aplicável ao contencioso tributário por força do regime subsi-
diário repousado nas disposições de direito processual administrativo, sede própria onde é contemplado, 
conforme vem sufragando este Venerando Tribunal, “o recurso de revista previsto no art. 150º do CPTA 
é admissível no âmbito do contencioso tributário”  - Acórdão de 14.12.2011, Processo n.º 01075/11, 
cfr. igualmente os arestos de 30.05.2007, Processo n.º 0285/07; 28.10.2009, Processo n.º 0737/09; 
16.06.2010, Processo n.º 0296/10 e 16.11.2011, Processo n.º 0740/11.

V. Com o presente recurso, a Recorrente visa provocar uma legítima e definitiva (pacificadora) 
interpretação jurisprudencial do objecto e delimitação de aplicação do artigo 131º do CPPT, desig-
nadamente, pela definição das fronteiras estabelecidas entre si (regime particular) e o regime geral 
consignado nos citados artigos.

VI. É quase dispensável, por evidente, aludir ao carácter embrenhado e reticular do contencioso 
tributário, dado que a complexidade e onerosa articulação interna entre os seus vários meios proces-
suais, vias de reacção legalmente admissíveis e respectivos prazos de arguição, sempre constituiu um 
facto sobejamente conhecido.

VII. E tão conhecido quanto especialmente grave, dado que a Lei Fundamental não autoriza, por 
impraticável, a estatuição de uma labiríntica engrenagem processual para o exercício dos mais elemen-
tares direitos do sujeito passivo, tanto mais que o contencioso tributário, ao contrário de outros, não 
carece sempre da representação por mandatário judicial (cfr. artigo 6. do CPPT).

VIII. É firme entendimento da Recorrente que a articulação entre o regime geral da Reclamação 
Graciosa e Impugnação Judicial (cfr. artigos 68º, 70º, 99º e 102º, todos do CPPT) e o regime particular 
estatuído no artigo 131º do CPPT carece de uma pronúncia pacificadora e explícita, maxime, quando os 
fundamentos, pedidos e causas de pedir sustentadas pelo sujeito passivo/impugnante não se projectam 
(pelo menos directamente) nos pressupostos reclamados pelo regime especial; isto mesmo, quando 
estamos perante um caso de autoliquidação...

IX. Conforme sanciona a mais autorizada Doutrina, o próprio artigo 131º do CPPT dá flanco às 
mais pertinentes críticas quanto à sua coerência interna e articulação com o regime geral. “Na verdade, 
apesar da incongruência que existe no estabelecimento de prazos distintos de impugnação judicial e de 
reclamação graciosa, a interpretar -se o nº. 3 do art. 131º como manifestação de uma opção legislativa no 
sentido da aplicação do «regime normal» de impugnação nos casos em (sic) que estiver em causa apenas 
matéria de direito e o contribuinte tenha seguido orientações genéricas da administração tributária, seria 
corolário dessa opção pelo afastamento do regime especial de impugnação de actos de liquidação que 
a reclamação graciosa também se fizesse nos termos normais previstos nos arts. 692º e seguintes do 
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CPPT. No entanto, esta interpretação lógica no sentido de que, quando estiver em causa apenas matéria 
de direito e o contribuinte tenha seguido orientações genéricas da administração tributária, os prazos 
de impugnação judicial e de reclamação graciosa seriam os normais, previstos nos arts. 70º. e 102º, é 
inconciliável com a indicação feita na parte inicial do n.º 3 do art. 131.º de que o que a/se estabelece 
é «sem prejuízo do disposto nos números anteriores», o que se traduz na possibilidade de reclamação 
graciosa no prazo de dois anos”.

E prossegue o Ilustre A., “aliás, não se justificaria adoptar um prazo curto para a reclamação 
graciosa com base em fundamentos de direito e um prazo mais longo para a reclamação graciosa que 
inclui no seu objecto matéria de facto, cumulada ou não com matéria de direito, pois, o contribuinte 
facilmente poderia beneficiar deste prazo mais longo, mesmo que a sua discordância real assentasse 
apenas em matéria de direito, bastando para isso «inventar» discordância com qualquer matéria de 
facto para juntar ao seu fundamento de direito, o que, naturalmente, não representaria dificuldade 
apreciável… (...) Por outro lado, se não há razões de segurança jurídica que, nestes casos de autoliqui-
dação em que está em causa matéria de direito e se seguiram orientações genéricas da administração 
tributária, exijam uma restrição a 90 dias do prazo de impugnação judicial, a imposição desneces-
sária da perda do direito de impugnação contenciosa directa será incompaginável com os princípios 
constitucionais da necessidade e proporcionalidade (art. 18º, n.º 2, da CRP). Por isso, é duvidosa a 
constitucionalidade da fixação de prazo feita no n.º 3, e a considerar -se que é inconstitucional deverá 
admitir -se a possibilidade de deduzir impugnação judicial até ao prazo de dois anos. Ainda por outro 
lado, não se pode encontrar qualquer justificação razoável para que, decorrido o prazo de 90 dias, se 
vá impor ao contribuinte a apresentação de uma reclamação graciosa para recuperar a possibilidade 
de impugnação judicial quando a previsão da possibilidade de impugnação contenciosa directa pre-
vista no n.º 3 só se pode justificar porque, nesses casos, na perspectiva legislativa, ela se considera 
desnecessária”.

E remata o seu raciocínio, concluindo impressivamente que “na linha jurisprudencial que o STA 
tem vindo a adoptar em situações semelhantes em que há incontornáveis contradições na previsão de 
prazos de impugnação contenciosa e administrativa, nos casos em que há suporte textual na lei para 
os contribuintes formarem expectativas sobre possibilidade de impugnação em prazo alargado, nunca 
deverá resolver -se a contradição no sentido de uma interpretação restritiva da norma que prevê o prazo 
alargado, pois uma interpretação desse tipo, que se reconduzisse à aplicação de um prazo mais curto 
do que o que resulta do texto da lei poderia ofender o direito de impugnação contenciosa de actos 
lesivos, constitucionalmente garantido, que supõe que a via de acesso à impugnação contenciosa seja 
clara e não labiríntica, o que é reclamado com mais veemência quando estão em causa meios proces-
suais que podem ser accionados pelo próprio contribuinte, sem representação por advogado (art. 6., 
n.º 1, do CPPT)” (cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, V. II, 
6ª edição, 2011, pp. 408 -409).

X. O recurso de revista ora interposto mostra -se portanto essencial para que seja dirimida uma 
questão fundamental no âmbito do contencioso tributário: saber se toda a reacção graciosa/contenciosa 
contra um acto de autoliquidação segue o regime previsto no artigo 131º do CPPT, ou segue o regime 
geral, maxime, quando os seus fundamentos são os constantes deste (cfr. artigos 70.º e 99º do CPPT); 
ao que acresce o facto, conforme se desenvolverá infra, que o artigo 131.º terá aplicação restrita aos 
casos de erro na autoliquidação, o que não traduz sequer a totalidade dos fundamentos invocáveis para 
suscitar a ilegalidade do acto, e certamente, não se reconduz concretamente ao caso sub iudicio (dado 
que a Recorrente cumulou inclusivamente o pedido de apreciação da legalidade de um acto de autoli-
quidação com a legalidade de um acto de liquidação oficiosa).

XI. Entende a Recorrente que no caso presente é absolutamente fundamental conhecer a delimi-
tação e âmbito de aplicação dos dois regimes processuais identificados, e bem assim, se os mesmos 
são determinados em função dos fundamentos e pedidos sustentados, ou antes se estruturam por força 
da natureza do procedimento de liquidação do tributo  - autoliquidação ou liquidação administrativa/
oficiosa.

XII. Com o devido respeito, que é todo, a eventual não admissão deste recurso sempre constituiria, 
pela relevância jurídica apontada da intrincada questão, pela evidente repetição e impacto social num 
tão elevado número de casos semelhantes de autoliquidação, uma negação não justificada do direito 
constitucional de acesso à justiça (artigos 20º. e 268º., n.º 4 da Constituição da República Portuguesa 
(“CRP”).

XIII. Ao que acresce tratar -se de um meio processual recorrente no contencioso tributário cuja 
participação directa do sujeito passivo é admitida [sem obrigatoriedade de representação por manda-
tário judicial  - cfr. artigo 6., n.º 1 do CPPT], logo de um profissional do foro, no que sempre reclama 
uma interpretação pacificadora e uniforme, por clarividente, da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Administrativo

XIV. A questão jurídica que se submete ao Douto escrutínio deste Tribunal consiste no seguinte: 
Se um sujeito passivo pretender ver apreciada a legalidade do seu próprio acto de autoliquidação (com 
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fundamento exclusivo na ilegalidade daquele por ofensa do princípio tributário da caducidade do direito 
de liquidação), e bem assim, se cumular tal pedido com outro arrimado em erro nos pressupostos de 
facto/direito da liquidação administrativa de juros moratórios, deve subordinar tal pedido ao regime 
geral estatuído nos artigos 68º. 70º., 99º e 102º. do CPPT, ou ao regime especial do artigo 131º do 
CPPT, por se tratar de autoliquidação?

XV. Em função do artigo 2º, n. 2 do CPC resulta manifesta a consagração do principio da ade-
quação processual ou da tipicidade das formas processuais, segundo o qual, cada direito ou pronúncia 
judicial em concreto suscitada, deve seguir uma tramitação especifica considerada a mais idónea para 
a resolução global da questão de facto/direito subjacente, o que tem por corolário que não é indiferente 
ou irrelevante para o legislador o concreto pedido e fundamentos da acção, pois que aquele e estes 
determinarão as formas processuais aplicáveis em cada caso, e não o contrário: i.e., não são os meios 
processuais aprioristicamente definidos na lei que determinam a adequação dos concretos pedidos e 
causas de pedir alegados pelas partes.

XVI. Retornando ao caso dos autos, é mister concluir que o pedido e a causa de pedir sempre 
invocados pela Recorrente se traduzem numa das ilegalidades genéricas constantes do artigo 99º do 
CPPT (ilegalidade do acto de autoliquidação por ofensa ou violação de lei consubstanciada na cadu-
cidade do direito de liquidação; e ilegalidade do acto de liquidação oficiosa dos juros moratórios por 
erro nos pressupostos de facto/direito).

XVII. Pois que “em face dessa correspondência entre direito e a acção adequada a fazê -lo reconhecer 
em juízo, haverá apenas um determinado meio processual que, em cada caso, pode ser utilizado para 
obter a tutela judicial (cfr. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, 6 ed., 2011, VoI. II, 
p.. 88). Ora, havendo apenas um meio processual idóneo para aferir da pretensão do reclamante/im-
pugnante, resulta imediato que apenas pelos fundamentos invocados pela Recorrente é possível aferir 
da justeza ao caso da aplicação do regime geral (cfr. artigos 68.º, 70.º, 99º e 102.º do CPPT), ou do 
regime particular do artigo 131º. do CPPT.

XVIII. Por outro lado, e contra o exposto, não se alegue que o fundamento de ilegalidade do acto 
tributário substanciado no desvalor ou vício da caducidade do direito de liquidação não tem aplicação 
nos casos de impostos autoliquidados, dado que o fundamento da caducidade do direito de liquidação 
tem plena aplicação nos casos de dívidas tributárias autoliquidadas, tal como resulta do regime legal e 
é corroborado pela jurisprudência:

“Sendo legalmente admissível impugnar a auto  -liquidação, por identidade de razão, é igualmente 
admissível deduzir oposição na execução resultante do não pagamento de liquidações que tiveram por 
base auto  -liquidações anteriores, como sucede no caso dos autos (...) E o certo é que, como se apurou 
nos autos, quer as autoliquidações quer as posteriores liquidações da A T e suas notificações, ocor-
reram para além do prazo de caducidade pelo que, não havendo liquidação adicional (oficiosa) mas 
autoliquidação operada para além do prazo de caducidade ínsito no artº 45º n.º 1 da LGT” (Acórdão 
do Tribunal Central Administrativo Sul, 30.06.2009, Processo n.º 03132/09).

Acresce que,
XIX. Entende a Recorrente que o artigo 131.º do CPPT tem aplicação exclusiva aos casos de au-

toliquidação (o que desde logo afasta o caso dos autos porquanto a Recorrente assacou vícios próprios 
ao acto de liquidação oficiosa dos juros moratórios, o qual não é, como é bom de ver, autoliquidação, 
nem aqueles vícios de per si influenciam a legalidade do subjacente acto de autoliquidação, que lhe é 
totalmente independente.

XX. Ademais, considera a Recorrente que o artigo 131º. do CPPT não se aplica sequer a todos os 
casos de reacção graciosa/contenciosa contra os actos de autoliquidação, mas tem antes um âmbito de 
aplicação mais circunscrito e específico.

XXI. Assim, e partindo da interpretação literal da norma, devemos concluir que o artigo 131º. do 
CPPT, à imagem dos artigos seguintes, tem uma aplicação circunscrita aos casos de erro na autoliqui-
dação (o legislador reforça mesmo essa ideia quando enfatiza – “em caso de erro na autoliquidação”, 
assim impondo a verificação de uma condição ou pressuposto, o que significa que não estão ali alber-
gados todos e quaisquer fundamentos de ilegalidade do acto tributário de autoliquidação, mas apenas 
os casos em que haja erro na autoliquidação.

Por outro lado,
XXII. Se atentarmos na natureza jurídica do acto de autoliquidação, mais facilmente compre-

endemos o alcance exacto da expressão erro na autoliquidação, por contraposição a todo e qualquer 
fundamento de ilegalidade do acto de autoliquidação.

XXIII. Conforme perscruta a nossa Doutrina, “atentando nos actuais dados normativos, é de referir 
que o art. 68º. do CPPT fala em actos tributários para efeitos de reclamação graciosa neles incluindo a 
autoliquidação e que o art.º 97º, n.º 1, do mesmo diploma fala em impugnação da liquidação dos tributos, 
onde se inclui os actos de autoliquidação. Parece, possível, portanto a construção de um conceito mais 
amplo de acto tributário face aos dados legais onde se inclui a autoliquidação”.
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(...) Quanto à nossa posição é a de que a autoliquidação pode ser considerada um acto tributário 
porque os dados normativos permitem que se proceda a um alargamento do conceito de acto tributário. 
Deve ainda ser considerada um acto administrativo porque nada hoje obsta à devolução de poderes 
administrativos para os privados e à consideração do seu exercício como actos administrativos” 
(Lourenço Vilhena de Freitas, ob. cit., p. 38; 49).

XXIV. Na verdade, constituindo o acto de autoliquidação um acto tributário, para o que não obsta 
ser praticado pelo sujeito passivo (atenta a devolução de poderes vigente no Direito Tributário), nada 
impede a sua definitividade (cfr. artigo 60º do CPPT), sem prejuízo da provisoriedade condicional do 
seu conteúdo, atenta a natural tutela de legalidade e substitutiva da Administração Tributária, dentro 
dos prazos de revisão e caducidade de liquidação.

XXV. Destarte, (i) se o acto de autoliquidação é ele mesmo um acto tributário, (ii) presuntivamente 
legal (cfr. artigo 75º, n.º 1 da LGT), (iii) e válido, sem prejuízo da sua correcção oficiosa/anulação pela 
Administração Tributária dentro de certos prazos, então deve poder ser atacado pelo próprio contribuinte 
com base em qualquer dos fundamentos de ilegalidade susceptíveis de aplicação in casu,

XXVI. Assim sendo, mal se compreenderia que o legislador quisesse identificar como expressões 
sinonímias o erro na autoliquidação constante do artigo 131.º, n.º 1 do CPPT (e o mesmo se diga dos 
artigos 132.º, n.º 1 e 133º., nº. 1), e o fundamento de qualquer ilegalidade do acto de autoliquidação.

Bem pelo contrário, dado que sempre que o legislador se reportou à expressão erro (cfr. verbi 
gratia, artigo 459, n.º 2 e artigo 78º, n.º 2, ambos da LGT), não quis seguramente reportar -se a qualquer 
fundamento de ilegalidade do acto.

XXVII. Com efeito, fundamento em qualquer ilegalidade compreende um conceito mais amplo, 
em virtude do qual podem ser sindicados vários (ou todos) vícios do acto. “O pedido de revisão por 
iniciativa do contribuinte, quer tenha por objecto um acto de liquidação quer vise um acto de fixação 
da matéria tributável, pode ter por fundamento qualquer ilegalidade. Este conceito abrange potencial-
mente, como na reclamação graciosa e na impugnação judicial, a errónea quantificação ou qualificação 
dos rendimentos, lucros, valores patrimoniais e outros factos tributários, a incompetência, a ausência 
ou vício de fundamentação legalmente exigida ou a preterição de outras formalidades legais” (Diogo 
Leite Campos. Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, ob. cit., pp.405 -406).

XXVIII. i.e., os fundamentos constantes do regime geral de reclamação graciosa/ impugnação 
judicial com respaldo nos artigos 70º e 99º do CPPT. Nesta conformidade, e dado que a ora Recorrente 
sempre pretendeu atacar a ilegalidade do próprio acto de autoliquidação, é mister que não estamos perante 
um caso de sindicância de erro na autoliquidação (erro de facto e/ou erro de direito na quantificação da 
obrigação tributária ou pressupostos da sua existência), mas antes, o que é bem diferente, de ilegalidade 
do próprio acto por violação de lei (caducidade do direito de liquidação).

XXIX. “A caducidade do direito de liquidação, como a caducidade em geral, serve -se de prazos 
pré -fixados, caracterizados pela peremptoriedade e, no ensinamento de Aníbal de Castro, in A Caduci-
dade na Doutrina, na Lei e na Jurisprudência, p. 41, visa «limitar o lapso de tempo a partir do qual ou 
dentro do qual há -de exercer -se o direito...» e não é de conhecimento oficioso e constitui uma ilega-
lidade idêntica a todas as outras que se englobam no art. 99º do CPPT” (Acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Sul, 08.01.2008, processo n.º 02108/07).

XXX. Por outro lado, e caso o erro na autoliquidação correspondesse a qualquer fundamento de 
ilegalidade do acto de autoliquidação, então seria de todo incompreensível e absurdo o regime esta-
belecido no artigo 131º n.º 3 do CPPT, dado que a reclamação graciosa deixa de ser condição prévia 
obrigatória da impugnação contenciosa nos casos do fundamento ser matéria exclusivamente de direito 
e a autoliquidação tiver sido efectuada de acordo com orientações genéricas.

XXXI. Ora, o emprego da conjunção copulativa «e» evidencia a final que o erro se reporta exclusi-
vamente ao conteúdo material do acto de autoliquidação, e não a qualquer vício daquele, inclusivamente, 
o da legalidade do próprio acto (com abstracção da obrigação tributária dele constante), pois então não 
faria qualquer sentido a alusão às orientações genéricas emitidas pela administração tributária. Como 
poderia então a caducidade do direito de autoliquidação ser arguida naqueles termos?

XXXII. E sobre o conceito de erro na autoliquidação sigamos de perto a Jurisprudência deste 
mesmo Venerando Tribunal:

i. “Por força do disposto no artigo 131.º do CPPT é necessária a apresentação de prévia recla-
mação graciosa como forma de abrir a via contenciosa quando o contribuinte pretende invocar erro 
cometido na autoliquidação de imposto, a deduzir no prazo de dois anos contados da apresentação da 
declaração, o que se compreende na medida em que nesse caso não há ainda qualquer actuação lesiva 
por parte da administração tributária que possa ser impugnada directamente, tendo o sujeito passivo 
de provocar esse acto tributário com a reclamação” (Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 
07.12.2011, Processo n.º 0299/11).

ii. “Em caso de erro na autoliquidação, como acontece quando o erro é cometido pelo contribuinte 
no apuramento da matéria colectável com base na respectiva declaração de rendimentos, será de dois 
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anos o prazo para deduzir reclamação graciosa após apresentação dessa declaração (artigo 131.º, n. 1 
do CPPT).

iii. O erro na autoliquidação integra eventual erro de contabilização cometido na escrita do 
contribuinte e não apenas o erro de transcrição da contabilidade para a declara cão onde é efectuada 
a autoliquidação” (Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 14.10.2009, Processo n.º 0499/09).

iv. “Estabelecendo o artº 151º do CPT e o artº 131º do CPPT que, em caso de erro na autoliquidação, 
a impugnação será obrigatoriamente precedida de reclamação graciosa, deverá entender -se que aquele 
erro na autoliquidação integra eventual erro de contabilização cometido na escrita do contribuinte e 
não apenas o erro de transcrição da contabilidade para a declaração onde é efectuada a autoliquidação” 
(Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 29.09.2004, Processo n.º 0585/04).

XXXIII. Resulta assim claro que o erro na autoliquidação respeita ao conteúdo do próprio acto de 
autoliquidação e concerne ao erro de facto e/ou erro de direito, no que não se confunde com o pedido da 
própria ilegalidade do acto por não ser devido na ordem jurídica (independentemente do seu conteúdo 
concreto), como sucede com o fundamento de vício de lei por caducidade do direito de liquidação.

XXXIV. No erro de facto/direito está em causa um desvio à legal subsunção dos factos à compe-
tente e correcta disposição; errada interpretação e aplicação da norma tributária  - quanto à ocorrência 
(qualitativa) do facto tributário, ou à correcção (quantitativa) daquele (cfr. artigos 131º, n.º 1, 132º., 
n.º 1 e 133º., n.º 1 do CPPT.

XXXV. Finalmente cumpre relevar uma breve nota sobre a articulação do regime geral com as-
sento nos artigos 68º, 70º, 99º e 102º e o regime especial do artigo 131º do CPPT. Sem querer repisar 
a argumentação acima transcrita (vide artigos 27º. a 29º. supra), cuja eloquência tão sapientemente 
apontou as assimetrias e discrepâncias havidas entre os vários regimes e dentro do próprio regime do 
artigo 131º. do CPPT, convêm reforçar as aporias e embaraços que daí resultam para o sujeito passivo 
na delimitação temporal do exercício do seu direito à tutela judicial tributária.

XXXVI. In casu, a Recorrente apresentou reclamação graciosa no prazo de 120 dias e impugnou 
no prazo de 90 dias contados da presunção do indeferimento tácito, segundo o regime geral, atentos os 
fundamentos de ilegalidade invocados contra o acto de autoliquidação e o acto de liquidação oficiosa 
de juros.

XXXVII. Ainda que por hipótese académica se considerasse ser de aplicável exclusivamente ao 
caso dos autos (e para ambos os pedidos) o regime do artigo 131.º do CPPT, não deixa de impressionar 
negativamente a discrepância dos regimes quanto aos prazos admissíveis, sem que nenhuma razão de 
política legislativa verdadeiramente o consinta.

XXXVIII. Com efeito, se o sujeito passivo impugnasse um acto tributário (referente a dívida 
autoliquidada) de que reclamou no 31º. dia posterior ao seu indeferimento tácito ou expresso, já havia 
decorrido a caducidade do direito de acção; mas caso o sujeito passivo aguardasse 2 anos até apresen-
tar reclamação graciosa e depois impugnasse até ao 30º. dia após o seu indeferimento, sempre aquela 
pronúncia judicial seria tempestiva, o que manifestamente não nos parece congruente ou justificável.

XXXIX. Nesta medida, e face à engrenagem prática estatuída, sempre resulta infundado e grave-
mente perturbado o normal exercício do direito de impugnação, e bem assim, deslealmente proscrita 
a garantia de tutela jurisdicional efectiva, tal como a contempla o artigo 268º., n.º 4 da CRP, no que 
constitui ofensa àquele sentido normativo constante da Lei Fundamental.

XL. Acresce ainda que, no caso dos autos, tal seria de todo inconcebível face ao princípio de 
igualdade ou isonomia processual, pois:

A impugnação/reclamação graciosa de uma liquidação oficiosa fora do prazo de caducidade (cfr. 
artigo 45º da LGT) poderia ser sindicada dentro dos prazos e com os fundamentos dos artigos 70º, 99º 
e 102º do CPPT, ao passo que a impugnação/reclamação graciosa de uma autoliquidação fora do prazo 
de caducidade já não beneficiaria dos mesmos prazos, o que constitui uma desigualdade processual 
sem qualquer motivação suficiente ou válida.

Subsidiariamente
XLI. Caso se entenda, no que não se concede, que o fundamento de caducidade da autoliquidação 

integra afinal o regime do artigo 131º do CPPT, por constituir um caso de erro na autoliquidação, então 
sempre seria de admitir a tempestividade da impugnação da liquidação oficiosa dos juros moratórios, 
pois em nenhum caso aquela constitui autoliquidação,

XLII. A liquidação de juros moratórios não é um caso de autoliquidação mas outrossim uma 
liquidação promovida pela Administração Tributária, portanto sindicável por impugnação judicial nos 
termos e para os efeitos dos artigos 99º e 102º. do CPPT.

XLIII. Exceptio veritas, a liquidação de juros moratórios foi tempestivamente atacada por impug-
nação judicial e foram assacados vícios próprios e autónomos, logo desligados (e abstraídos) da própria 
legalidade da autoliquidação de IVA nos termos dos artigos 99º e 102º do CPPT.

XLIV. Nesta conformidade, porque a liquidação de juros moratórios sempre podia ser objecto de 
impugnação judicial autónoma e independente (nos termos e para os efeitos dos artigos 99º e 102º. do 
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CPPT), não é lícito que se imponha àquela causa de pedir e pedido a obediência ao regime especial 
consignado no artigo 131º. do CPPT.

XLV. Assim, e ainda que se considerasse precludido o direito de impugnar o acto de autoliquidação, 
o mesmo não sucede com a impugnação da liquidação dos juros moratórios (atentos os fundamentos 
próprios e autónomos da violação de lei assacados) pelo que a Impugnação devia ser apreciada nessa 
parte.

XLVI. Neste sentido alinham as disposições privativas do contencioso tributário (cfr. artigos 97º, 
n.º 3 da LGT e 98º., nº. 4 do CPPT), que autorizam («obrigam») a uma automática convolação pro-
cessual,

XLVII. Bem como autorizada Doutrina: “Nas situações em que o meio processual utilizado pelo 
impugnante é adequado para o conhecimento de um dos pedidos, mas não o é para a apreciação de 
outro, a solução será a de prosseguir o processo para apreciação do pedido para que é adequado, com 
indeferimento liminar ou absolvição da instância quanto ao outro pedido, solução que encontra apoio 
no n.º 4 do art. 193.º do CPC, ao pressupor que, nos casos de erro parcial da forma de processo, o 
pedido para que o processo é inadequado «fique sem efeito»” (Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e 
comentado, 6ª. edição, Vol. II, pág. 185).

XLVIII. Em todo o caso, a idêntica conclusão se chega ainda por força do disposto no artigo 5º. 
e 47º, nºs 5 e 6 do CPTA, plenamente aplicáveis ao contencioso tributário, ainda que se verificasse a 
absolvição de instância para algum dos pedidos, tal não pode (deve) prejudicar o aproveitamento do 
meio processual de que foi lançada mão para atacar os restantes actos lesivos (in casu, a liquidação de 
juros de mora).

XLIX. Razões de sobra que motivam, nos termos legais, a expressa salvaguarda da aplicação do 
regime estatuído no artigo 131º do CPPT à impugnação judicial deduzida contra a liquidação oficiosa 
dos juros moratórios, que assim deverá ser considerada tempestiva.

Termos em que, com o mui douto amparo de V. Exas., deve:
O presente Recurso de Revista Excepcional ser admitido e julgado procedente, ordenando -se 

a revogação do Acórdão recorrido que decidiu não conhecer do pedido por caducidade do direito de 
acção, com as legais consequências. Com o que se fará a costumada Justiça!

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público entendeu não emitir «pelo menos, por ora, 

pronúncia quanto ao mérito do recurso, o que é de aferir face aos interesses em jogo e que no tipo 
de recursos em que o mesmo se insere apenas se encontrar previsto por notificação, nos termos do 
art. 146.º n.º 1, disposição que parece ser de adaptar em termos de uma eventual pronúncia só dever 
ter lugar subsequentemente. 7. Concluindo, sendo apenas de proceder à apreciação preliminar do 
recurso interposto nos termos dos pontos 3 a 5 que antecedem, relega -se para momento posterior a 
eventual emissão de parecer de fundo.».

1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Con-
tencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível 
no âmbito do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no 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 n.º 5 do referido 
preceito legal

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional 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.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito. Trata -se, efectivamente, 
não de um recurso ordinário de revista, mas antes, como o legislador deixou sublinhado na Exposição 
de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VIII e n.º 93/VIII, de uma “válvula de segurança do sistema”, 
que só deve ser accionada nos estritos limites do preceito, sob pena de se desvirtuarem os fins tidos 
em vista pelo legislador.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor 
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser detectada 
não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse prático e objectivo, medido 
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pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia ou da sua vocação para 
ultrapassar os limites da situação singular.

Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, que 
aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante a 
relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia, 
e verificar -se -á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando 
apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efectuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja 
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando 
a sua análise tenha suscitado dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á quando estiver em causa um caso que apresente 
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes 
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, 
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.

Por outro lado, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há -de resultar 
da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e necessidade de garantir a uniformização do 
direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente 
e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar 
dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designada-
mente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos 
futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente insustentável, ou 
se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, 
gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando -se objectivamente útil a intervenção 
do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, 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 media-
tamente 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.»  - cfr. Acórdão 
desta Secção do STA de 30/05/2007, no proc. n.º 357/07.

Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
No caso vertente, é incontroverso, face à matéria fáctica assente nas instâncias, que a impugnante, 

ora recorrente, só em 16/09/2005 apresentou as declarações periódicas de IVA respeitantes aos 1º, 2º e 3º 
trimestres de 2002, nas quais apurou imposto no montante global de € 1.465.100,64, sem que, todavia, 
tivesse junto o respectivo meio de pagamento; razão por que foi instaurada execução fiscal para cobrança 
desse montante, acrescido de € 527.436,00 de juros de mora, para a qual foi citada em 17/010/2005. 
Em face disso, apresentou em 17/01/2006 reclamação graciosa, pedindo a anulação das autoliquidações 
de IVA e dos juros moratórios, e, não tendo obtido resposta, presumiu o indeferimento tácito após seis 
meses (18/07/2006) para efeitos da apresentação de impugnação judicial, que deduziu em 19/10/2006, 
invocando a caducidade do direito à liquidação do IVA e a ilegalidade da liquidação dos juros de mora.

A sentença de 1ª instância considerou intempestiva a impugnação por ter julgado que a reclamação 
previamente deduzida só podia ter sido apresentada ao abrigo do regime contido no artigo 131.º do 
CPPT, por estarem em causa actos de autoliquidação, pelo que a impugnação deduzida contra o acto 
de indeferimento tácito dessa reclamação tinha de ser apresentada no prazo de 30 dias, em conformi-
dade com o disposto no n.º 2 do artigo 131.º, prazo que se encontrava há muito ultrapassado quando a 
petição inicial foi apresentada.

Dessa sentença recorreu a Impugnante para o TCAS, sustentando que fora cometido um erro de 
julgamento, porquanto, na sua perspectiva, a presente impugnação não estava dependente da reclamação 
graciosa prévia prevista no art.º 131.º do CPPT face aos vícios invocados (caducidade do direito à liqui-
dação do imposto e ilegalidade da liquidação oficiosa de juros), sendo, por isso, aplicável o prazo geral 
de 90 dias para impugnar o acto de indeferimento tácito da reclamação, em conformidade com o disposto 
no art. 102.º, n.º 1, alínea d), do CPPT, por expressa remissão do n.º 3 do art. 131.º do CPPT.

O acórdão do TCA Sul confirmou, porém, a sentença da 1ª instância, mantendo a julgada caduci-
dade do direito de impugnar, aduzindo a seguinte argumentação: «... Desde logo, se dirá que a presente 
impugnação se enquadra no regime previsto no artº 131, do CPPT (dado que nos encontramos perante 
situação de autoliquidação derivada da obrigação declarativa do impugnante/recorrente prevista nos 
arts. 26º e 40º do CIVA), constatação esta com a qual o próprio recorrente concorda (cfr. cabeçalho 
da p.i....). Adianta, no entanto, o recorrente que a apresentação da petição inicial em 16/10/2006, foi 
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seguramente tempestiva, porque fundamentada no artº.131, nº.3, conjugado com o artº. 102, n.º 1, 
alínea d), ambos do CPPT, na sequência de indeferimento tácito de reclamação graciosa.

Haverá, pois, que interpretar o regime previsto no artº.131.º do CPPT (cfr.artº.151º do anterior 
CPT). (…) Ora, a apreciação das questões colocadas ao Tribunal não podem ser consideradas só de 
direito como vem pretendido. Tratando -se de uma questão de ocorrência ou não de caducidade do direito 
de liquidação há que verificar a factualidade subjacente a essa alegada caducidade, factualidade que 
se mostra controvertida com a posição assumida pela recorrente. De igual modo a suscitada questão 
da ilegalidade da liquidação dos juros e da respectiva natureza (mora ou compensatórios) tinha de ser 
analisada com interpretação e fixação dos elementos de facto articulados na p.i., o que afasta, desde 
logo, estarmos perante uma apreciação exclusiva de matéria de direito.

Falecendo um dos requisitos mencionados supra, não pode a impugnação que originou o presente 
processo seguir o procedimento consagrado no citado artº.131, nº.3, do C.P.P.T., antes devendo seguir o 
regime sancionado nos nºs.1 e 2, do mesmo preceito, tudo conforme se conclui na sentença recorrida.».

Neste recurso de revista, a Recorrente continua a defender, como se pode ver pelas suas extensíssi-
mas conclusões, que o prazo para deduzir a impugnação não era o de 30 dias, mas o de 90 dias, por ser 
aplicável o disposto no n.º 3 do art.º 131.º do CPPT, onde se refere que «Sem prejuízo do disposto nos 
números anteriores, quando o seu fundamento for exclusivamente matéria de direito e a autoliquidação 
tiver sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela administração tributária, o 
prazo para a impugnação não depende de reclamação prévia, devendo a impugnação ser apresentada 
no prazo do n.º 1 do artigo 102º», já que este art.º 102.º prevê na alínea d) do n.º 1 que a impugnação 
é apresentada no prazo de 90 dias contados a partir da formação da presunção de indeferimento tácito.

Ou seja, sustenta que o acórdão recorrido, tal como a sentença de 1ª instância, incorreu em erro 
de julgamento na interpretação e aplicação da norma contida no artigo 131.º do CPPT, esgrimindo com 
os seguintes e essenciais argumentos:

− o facto de se tratar de autoliquidação de IVA não importa automática e exclusivamente a apli-
cação do figurino processual do artigo 131.º do CPPT no que respeita à engrenagem adjectiva da sua 
reapreciação administrativa e contenciosa (reclamação graciosa e/ou impugnação judicial);

− o artigo 131º. do CPPT tem a sua aplicação restrita aos casos de erro de facto e/ou de direito na 
autoliquidação, o que não será o caso, pois a causa de pedir e o pedido que acompanharam e motivaram 
a reclamação e a impugnação não se reconduzem aos casos de erro na autoliquidação;

− ao caso dos autos deve ser aplicado o regime geral estatuído nos artigos 68º, 70º, 99º e 102º do 
CPPT, até porque um dos pedidos concerne a liquidação oficiosa de juros promovida pela Administração 
Tributária que não é uma autoliquidação.

E advogando que a matéria assume relevância jurídica pela sua dificuldade, repetição e impacto 
social, reclamando, também por isso, uma interpretação pacificadora e uniforme pelo STA, coloca duas 
questões para resolução neste recurso: a de saber se no âmbito de uma dívida tributária autoliquidada 
em que o sujeito passivo pretende ver apreciadas as questões da caducidade do direito de autoliqui-
dação e da ilegalidade da liquidação de juros por erro sobre os seus pressupostos, deve ser aplicado, 
exclusivamente, o regime contido nos n.ºs 1 e 2 do art. 131º do CPPT, ou se, pelo contrário, deve ser 
aplicado o regime geral previsto nos arts. 68º, n.º 2, 70º, 99º e 102º, do CPPT; subsidiariamente, a de 
saber se, ainda que se considere precludido, nos termos do art. 131º, do CPPT, o direito de impugnar 
o acto de autoliquidação, a impugnação deve ser apreciada quanto à liquidação dos juros, por se tratar 
de liquidação oficiosa a que foram assacados vícios próprios e autónomos.

Ora, salvo o devido respeito, as questões que a Recorrente coloca têm uma natureza casuística, 
com contornos particulares no contexto factual e jurídico do caso concreto e das causas de pedir invo-
cadas, não sendo previsível que a sua solução tenha ou posso vir a ter repercussão noutras situações, 
atenta a natureza singular do caso.

Por outro lado, tais questões reconduzem -se a uma tarefa de interpretação de uma norma jurídica 
que não revela especial ou particular complexidade do ponto de vista intelectual e jurídico, sem difi-
culdade ou relevância superior à comum, não se antevendo, por conseguinte, utilidade na intervenção 
deste Supremo Tribunal que extravase do âmbito da relação que se encontra em litígio nos autos. Isto 
é, o interesse da matéria não ultrapassa as fronteiras deste concreto e singular litígio e as questões 
colocadas não se apresentam como particularmente controversas ou problemáticas, não demandando 
a realização de operações exegéticas de especial dificuldade.

O que tudo nos leva a concluir no sentido de que tais questões não revestem uma relevância 
jurídica fundamental face à definição que acima deixámos explicitada.

E também não se vislumbra uma relevância social fundamental na apreciação das ditas questões, 
por não se detectar qualquer interesse comunitário significativo nessa apreciação e resolução, pois os 
interesses em jogo não ultrapassam os limites do caso concreto.

Por fim, a interpretação e aplicação da norma contida no artigo 131.º do CPPT não têm suscitado 
divisão na doutrina e na jurisprudência, nem se antevendo a necessidade de intervenção do Supremo 
Tribunal Administrativo para uma melhor aplicação do direito no sentido objectivo que acima se 
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assinalou. Pelo contrário, tanto a doutrina (1) como a jurisprudência (2) têm feito uma interpretação 
consensual do preceito, defendendo que em caso de erro na autoliquidação a lei exige a reclamação 
graciosa prévia como forma de abrir a via contenciosa, a menos que o fundamento da impugnação seja 
exclusivamente de direito e, cumulativamente, a autoliquidação tenha sido efectuada de acordo com 
orientações genéricas emitidas pela Administração Tributária, e que o prazo para impugnar é o de 30 
dias contados do indeferimento dessa reclamação.

E porque também não se visiona na apreciação feita pelo tribunal recorrido qualquer erro grosseiro 
ou decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável que imponha 
a admissão da revista como claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, fica afastada 
a necessidade de este Tribunal intervir nesse quadro.

Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excepcional de revista à introdução generalizada 
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento 
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150.º do CPTA, não pode ser 
admitido o presente recurso.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — João Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA no Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Áreas 
Editora, 6.ª edição, volume II, págs. 406 a 408.)

(2) (Cfr., por todos, o Acórdão proferido pelo STA em 12/10/2011, no Recurso n.º 0860/10, e toda a jurisprudência nele 
assinalada.) 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Liquidação oficiosa. Regime simplificado. Inactividade. Ónus de prova.

Sumário:

 I  — Sendo a Impugnante uma sociedade comercial com início de actividade declarada 
perante a administração fiscal para realização de actividades de natureza econó-
mica produtoras de rendimentos, há que considerar verificado o pressuposto da 
tributação oficiosa levada a cabo pela administração perante a falta de decla-
ração de cessação de actividade e falta de apresentação de declaração anual de 
rendimentos.

 II — Tendo o lucro tributável sido determinado por aplicação do n.º 4 do artigo 53.º 
do CIRC, e sabido que o valor mínimo de rendimento constante dessa norma deve 
ser entendido como uma presunção juris tantum de obtenção desse rendimento, 
ilidível pelo sujeito passivo por força do disposto no artigo 73.º da LGT, competia 
a este apresentar prova bastante da ilegitimidade do acto, demonstrando que não 
exerceu qualquer actividade nem obteve os rendimentos ficcionados na norma, 
obstando, assim, à sua aplicação.

 III — Se nenhuma prova é feita pela Impugnante quanto à sua inactividade e ausência 
de rendimentos tributáveis, o tribunal tem de decidir a causa em sintonia com as 
regras substantivas do ónus de prova, tomando em consideração que o non liquet 
reverte necessariamente contra a parte que tinha esse ónus, ou seja, no caso, 
contra a Impugnante.

Processo n.º 474/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Fazenda Pública e Santos & Carpalhoso, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou procedente a impugnação judicial que a socie-
dade SANTOS & CARPALHOSO, LDA., com os demais sinais dos autos, deduziu contra o acto de 
indeferimento expresso da reclamação graciosa que apresentara contra a liquidação oficiosa de IRC 
do ano de 2005, derrama e juros, no montante global de € 1.402,57.

1.1. Terminou a sua alegação de recurso enunciando as seguintes conclusões:
1. O art. 53.º n.º 4 do CIRC presume um montante mínimo de rendimentos para as empresas que 

não apresentem declaração para efeitos de IRC e que não tenham cessado a sua actividade, mantendo 
a sua existência jurídica;

2. Essa presunção é ilidível, nos termos do art. 73.º da LGT, quer pela apresentação de declarações 
anuais com rendimento nulo, quer com a prova a efectuar nas reacções processuais contra as liquidações 
oficiosas respectivas;

3. Não tendo optado, a impugnante, por nenhuma destas possibilidades, limitando -se a alegar 
teoricamente a sua inactividade, não tinha a Mmª Juiz “a quo” como declarar procedente a presente 
impugnação;

4. E ao assim declará -la, violou o referido art. 53º n.º 4 do CIRC.
Deve, pois, a douta sentença dos autos ser revogada substituindo -se por outra que declare impro-

cedente a oposição. JUSTIÇA.
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida julgaram -se como provados os seguintes factos:
a) A impugnante foi notificada para efectuar o pagamento de IRC, derrama e juros, no montante 

total de € 1.402,57, com data limite de pagamento em 30/12/2009 (fls. 3 dos autos de reclamação 
graciosa apensos);

b) Na sequência da notificação da liquidação oficiosa referida na alínea anterior a impugnante em 
29/12/2009 apresentou a reclamação graciosa de fls. 2 dos autos apensos, que aqui se dá por integral-
mente reproduzida, alegando, em síntese, que nunca exerceu a actividade para a qual foi constituída;

c) A reclamação graciosa deduzida foi indeferida por despacho do Chefe de Finanças de Leiria -2, 
no uso de delegação de competências do Director de Finanças de Leiria, que aqui se dá por integralmente 
reproduzido, datado de 17/02/2010 (Fls. 15 e 16);

d) O despacho referido na alínea anterior foi notificado pelo ofício no 960/1a, datado de 17/02/2010, 
recebido em 01/03/2010 (fls. 15 a 17 dos autos de reclamação graciosa apensos);

e) A presente impugnação deu entrada neste Tribunal em 15/03/2010 (fls. 2).
E julgou -se como não provado o seguinte:
Não se provou que a impugnante no exercício de 2005 tenha efectuado qualquer venda, nem 

suportado qualquer custo relacionado com a actividade.
3. Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença que julgou procedente a impugnação 

judicial deduzida pela sociedade SANTOS & CARPALHOSO, LDA, ora Recorrida, contra o acto de 
indeferimento da reclamação graciosa que tinha por objecto a liquidação oficiosa de IRC do ano de 
2005, derrama e juros, no montante global de € 1.402,57.

A questão que se coloca neste recurso é a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de 
julgamento de direito, por violação da norma contida no artigo 53.º, n.º 4, do CIRC, ao julgar ilegal e 
anular a liquidação oficiosa de IRC/2005 (que constitui o objecto mediato do processo impugnatório) 
com o único fundamento de não se ter provado que a Impugnante haja exercido, no exercício em causa, 
a actividade para que foi constituída e pela qual foi tributada.

Segundo o entendimento vertido na sentença, «O lucro tributável é determinado nos termos dos 
artigos 17º e 53º do CIRC.(…) Dos autos não resultou provado que a impugnante tenha exercido a 
actividade para a qual foi constituída.

Assim sendo, não tendo a impugnante realizado proveitos, nem contabilizado custos, no exercício 
de 2005 não ocorreram quaisquer factos tributáveis sujeitos a IRC, pelo que também não pode haver 
lugar a tributação.».

É contra essa decisão que se insurge o Ministério Público, ora Recorrente, invocando, em suma, 
que o n.º 4 do artigo 53.º do CIRC instituiu a presunção de um montante mínimo de rendimentos para 
efeitos de liquidação de IRC, sendo à Impugnante, e não à Administração Fiscal, que cabe ónus de 
ilidir tal presunção, apresentando declarações anuais com rendimento nulo e fazendo prova, nos meios 
processuais adequados para atacar as liquidações oficiosas, da inactividade e ausência de rendimentos. 
Pelo que, conclui, «Não tendo optado, a impugnante, por nenhuma destas possibilidades, limitando -se 
a alegar teoricamente a sua inactividade, não tinha a Mmª Juiz “a quo” como declarar procedente a 
presente impugnação».



2217

Atenta a posição assumida pelo Recorrente, verifica -se que não existe, realmente, dissídio quanto 
à interpretação da norma contida no n.º 4 do artigo 53.º do CIRC, já que a discordância radica unica-
mente na questão do ónus da prova, pois enquanto na sentença se conclui pela ilegalidade da liquidação 
por não se ter provado que a impugnante tenha efectuado qualquer venda ou suportado qualquer custo 
relacionado com a actividade comercial pela qual se encontrava colectada durante o exercício em causa, 
o Recorrente entende que essa falta de prova conduz à conclusão oposta.

Vejamos.
Tal como a doutrina e a jurisprudência têm repetidamente afirmado, actuando a administração 

tributária no uso de poderes estritamente vinculados, submetida ao princípio da legalidade, cabe -lhe 
o ónus de prova da existência de todos os pressupostos do acto de liquidação. Como refere VIEIRA 
DE ANDRADE (1), «há -de caber, em princípio, à Administração o ónus de prova da verificação dos 
pressupostos legais (vinculativos) da sua actuação, designadamente se agressiva (positiva e desfavo-
rável); em contrapartida, caberá ao administrado apresentar prova bastante da ilegitimidade do acto, 
quando se mostrem verificados estes pressupostos», adiantando JORGE LOPES DE SOUSA (2) que 
«o ónus de prova dos factos constitutivos dos direitos da administração tributária ou dos contribuintes 
recai sobre quem os invoque. Embora esta regra (art. 74º/1 LGT) esteja prevista para o procedimento 
tributário, o seu conteúdo deve ser transposto para o processo judicial que se lhe seguir, por forma 
a que quem tinha o ónus da prova no procedimento tributário tenha o respectivo ónus no processo 
judicial tributário (...)».

No caso vertente, trata -se de uma liquidação oficiosa de IRC efectuada segundo as regras do regime 
simplificado, por aplicação do disposto no artigo 53.º, n.º 4, do CIRC, a um sujeito passivo de IRC, 
dos tipificados na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do CIRC, que se encontra colectado pelo exercício de 
uma actividade comercial.

Sobre a interpretação e aplicação do artigo 53.º, n.º 4, do CIRC pronunciou -se já por diversas 
vezes esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, designadamente nos acórdãos proferidos em 
4/11/2009, em 17/11/2010 e em 22/03/2011, nos recursos nºs. 0553/09, 0609/10 e 0988/10, respectiva-
mente, sustentando, em todos eles, idêntica posição doutrinária, que acompanhamos, no sentido de que 
a inactividade da empresa não obsta a que esta possa ser sujeito passivo de imposto, pois mantendo a 
sua existência jurídica pode ter obtido rendimentos tributáveis, ainda que não resultantes do exercício 
do seu objecto social; e, por outro lado, o valor mínimo constante da referida disposição legal terá 
de ser entendido como mera presunção de rendimento ilidível nos termos do artigo 73.º da Lei Geral 
Tributária.

Ora, decorre dos autos que a administração fiscal procedeu à liquidação oficiosa de IRC por estar 
em causa um sujeito passivo de IRC e se verificar a presunção juris tantum de obtenção de rendimento 
decorrente da norma contida no artigo 53.º, n.º 4, do CIRC, tendo em conta que se trata de um imposto 
que incide sobre os lucros das sociedades comerciais que exerçam, a título principal, uma actividade 
de natureza comercial, industrial ou agrícola – cfr. artigo 3.º, n.º 1, alínea a), do CIRC.

Com efeito, tem de presumir -se que a recorrente, como sociedade comercial que é, com início 
de actividade declarada perante a administração fiscal, exercia a actividade pela qual se encontrava 
colectada, tendo a seu cargo a realização de actividades de natureza marcadamente económica, produ-
toras de rendimentos. Pelo que o pressuposto da tributação levada a cabo pela administração tributária 
foi a prática de uma actividade comercial geradora de rendimentos, cujo lucro tributável foi, e bem, 
determinado por aplicação do n.º 4 do artigo 53.º do CIRC, sendo que o valor mínimo de rendimento 
constante desta norma legal deve ser entendido como mera presunção de rendimento, ilidível pelo 
sujeito passivo por força do disposto no artigo 73.º da Lei Geral Tributária, como se deixou explicado 
nos acórdãos acima referenciados.

Face à verificação de tal pressuposto da liquidação, legitimador da actuação da administração 
tributária, cabia à Impugnante apresentar prova bastante da ilegitimidade do acto, provando que não 
exerceu qualquer actividade nem obteve os rendimentos ficcionados na norma, obstando, assim, à 
sua aplicação. Dito de outro modo, agindo a Administração em conformidade com a lei aquando 
da emissão da liquidação oficiosa, cabia à impugnante o ónus da prova de factos demonstrativos 
da inexistência de factos tributários resultantes da sua alegada inactividade, caso em que a liqui-
dação do imposto não se poderia manter na ordem jurídica por respeito ao princípio da capacidade 
contributiva plasmado no artigo 104.º da Constituição da República Portuguesa, interpretado no 
sentido de que as sociedades apenas devem ser tributadas quando têm rendimento e na exacta me-
dida desse rendimento.

Todavia, tal não sucedeu. Com efeito, o que se diz expressamente na sentença recorrida é que 
«Não se provou que a impugnante no exercício de 2005 tenha efectuado qualquer venda, nem suportado 
qualquer custo relacionado com a actividade.».

Destarte, nenhuma prova foi feita pela Impugnante quanto à inactividade e ausência de rendimentos 
tributáveis no período em análise, sendo certo, ademais, que tais rendimentos poderiam nem resultar 
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directamente do exercício do seu objecto social, quando lhe cabia esse ónus de prova, nos termos do 
artigo 342.º, n.º 1 do Código Civil e do artigo 74.º da Lei Geral Tributária.

Ora, como ensinam PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, em Código Civil Anotado, vol. I, 
3ª edição, pág. 304, «O significado essencial do ónus da prova não está tanto em saber a quem incumbe 
fazer a prova do facto como em determinar o sentido em que deve o tribunal decidir no caso de se não 
fazer prova do facto». A regra do onus probandi no direito português sobressai, assim, quando o Juiz é 
confrontado com a dúvida insanável sobre os factos e não lhe é permitido abster -se de julgar a causa; 
aí a causa será julgada em sintonia com as regras substantivas sobre qual das partes incumbe o ónus 
de tais factos. O non liquet do julgador converte -se contra a parte que tem o ónus de prova, de acordo 
com o dever de decisão que lhe é imposto pelo artigo 8.º, n.º 1, do Código Civil.

Neste conspecto, não tendo a Impugnante provado, como lhe competia, factos denunciadores da 
ilegitimidade do acto ou ilidido a presunção legal de obtenção do rendimento determinado pelas regras 
contidas no n.º 4 do artigo 53.º do CIRC, impunha -se ao julgador decidir a causa em sintonia com as 
aludidas regras do ónus da prova, julgando improcedente o pedido de anulação formulado.

Termos em que se impõe revogar a sentença recorrida e substitui -la por acórdão que julgue 
improcedente a impugnação judicial, tendo em conta que mais nenhum vício foi assacado ao acto de 
liquidação impugnado.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em revogar a sentença recorrida e julgar improcedente a impugnação judicial, conce-
dendo provimento a este recurso jurisdicional.

Custas pela Recorrida, mas apenas na 1ª Instância por ora não ter alegado.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — João Valente Torrão — Lino 
Ribeiro.

(1) in “A Justiça Administrativa” (Lições), 2.ª edição, pág. 269.
(2) in “Código de Procedimento e Processo Tributário Anotado”, 2.ª edição, pág. 470. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excecional (artº 150º do CPTA). Requisitos de admissibilidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artº 150º do CPTA, pelo seu caráter excecio-
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 — Deste modo, não é admissível este recurso relativamente a questão que não se 
antevê de especial complexidade jurídica, nem se prevê que possa vir a repetir -se 
no futuro de modo a exigir especial intervenção deste Supremo Tribunal por se 
verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza 
e instabilidade na resolução dos litígios.

Processo n.º 478/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Eurimobe  - Administração de Investimentos Imobiliários, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio recorrer do acórdão proferido em 15.11.2011 pelo TCA Sul, o qual 
constitui fls. 346/376 dos presentes autos, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, apresentando, 
para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) Quanto à questão de determinar se, estando encerrada a 2ª avaliação de um dado imóvel, que o 
classificou de acordo com o seu destino normal, por inexistir licenciamento, pode o mesmo ser anulado 
pelo Tribunal com base na ocorrência posterior e, na pendência de uma impugnação judicial contra ato de 



2219

fixação de valor patrimonial, do licenciamento que altera a sua classificação, verificam -se os requisitos 
que permitem a interposição de recurso de revista para o STA, nos termos do artº. 150º do CPTA.

B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros,

C) Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada na determinação do 
regime processual constante do artº. 663º do CPC e da sua aplicação no âmbito do direito administra-
tivo, designadamente, no regime do contencioso de anulação do ato administrativo, mas também, no 
facto de a pertinência da questão jurídica merecer uma apreciação por parte do STA, tendo em vista a 
necessidade de uma melhor aplicação do direito.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre 
matéria acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas no quadro legal aplicável a estes 
casos, de ocorrência de facto superveniente, na pendência de impugnação judicial, suscetível de alterar 
a classificação da imóvel feita nos termos do n.º 2 do artº. 6º do CIMI, e eventual aplicação do artº. 663º 
do CPC para efeitos de anulação de ato administrativo, sendo certo que a resposta a dar a essa questão 
pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos pendentes em Tribunal, pelo 
que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme aplicação 
do direito.

E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação da lei, artº. 6º n.º 2 do CIMI e artº. 663º do CPC, aos factos, pelo 
que, não se deve manter.

F) De facto, à data em que foi feita a 2ª avaliação, o prédio foi classificado, na falta de licencia-
mento, segundo o critério do seu destino normal, nos termos do n.º 2 do artº. 6º do CIMI.

G) Pelo que, não há dúvidas e o próprio Tribunal”a quo” o admite, que o ato avaliativo, à data em 
que foi praticado, não enfermava de erro quer quanto aos pressupostos de facto quer de direito.

H) Posteriormente e, na pendência da impugnação judicial, ocorre, efetivamente, um facto super-
veniente, como seja, a emissão pela Câmara Municipal de alvará de utilização das frações que vem a 
alterar o destino atribuído às frações.

I) No entanto, ocorrendo esse facto superveniente na pendência de impugnação judicial interposta 
do ato de fixação de valor patrimonial, não é o mesmo suscetível de conduzir à anulação do ato de 
avaliação, com fundamento em erro nos pressupostos de facto, com base numa aplicação simplista do 
artº. 663º do CPC, como o fez o Acórdão recorrido.

J) É que, uma coisa são os direitos a que os particulares se arrogam no âmbito do direito civil, di-
reito reais, de família, sucessões, etc., isto é, o direito preexiste na esfera jurídica do sujeito e nasce com 
a verificação dos pressupostos. Outra coisa é o regime da concessão do direito por ato administrativo.

K) Assim sendo, o particular só pode atacar um determinado ato administrativo no momento em 
que verifica que foi praticado ilegalmente, isto é, quando o autor competente para a prática do ato o 
prolata em erro de facto e/ou de direito.

L) Logo, a constatação do erro de facto ou de direito deve estar reunida à data em que o sujeito 
pretende atacar o mesmo ato administrativo, fazer valer o direito à sua anulação.

M) Não existindo nesse momento, não pode essa ação ficar pendente até à data da alteração dos 
pressupostos de facto ou de direito e nem o Tribunal se pode arrogar o direito de censurar a Adminis-
tração, com um vício como é o da anulação do ato “ex nunc”, quando esse ato, no momento em que 
foi praticado, o foi conforme à lei.

N) Deste modo, o artº. 663º do CPC não pode ser aplicado com a amplitude que lhe é dada pelo 
Tribunal “a quo” no âmbito do direito administrativo, uma vez que o mesmo foi concebido para o 
direito civil, pelo que, o Tribunal “a quo” fez uma incorreta interpretação e aplicação da lei aos factos, 
não devendo ser mantido.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

2. Em contra -alegações, veio a recorrida concluir:
A) O presente recurso de revista não preenche os pressupostos consagrados no artigo 150.º do 

CPTA, devendo, por isso, ver a sua admissão rejeitada.
B) A questão colocada pela Fazenda Pública  - “determinar se, estando encerrada a 2ª avaliação 

de um dado imóvel, que o classificou de acordo com o seu destino normal, por inexistir licenciamento, 
pode o mesmo ser anulado pelo Tribunal e na sequência de interposição de uma impugnação judicial 
contra ato de fixação de valor patrimonial, com base na ocorrência posterior do licenciamento que 
altera a sua classificação”  - é uma falsa questão, na medida em que assenta em pressupostos errados 
que inquinam tudo o resto.
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C) É falso que o ato de 2ª avaliação se tenha consolidado na ordem jurídica.
D) Porquanto a Recorrida deduziu Impugnação Judicial sobre o mesmo.
E) Tendo, nessa sede, alegado e demonstrado a sua ilegalidade.
F) Primeiro com base no critério da afetação do imóvel e, depois, com fundamento na emissão 

da licença que mais não veio do que confirmar, reforçar, sublinhar a razão que já lhe assistia, mesmo 
antes dessa emissão.

G) Ainda hoje é essa impugnação que está aqui a ser discutida.
H) Não existindo, por isso, decisão judicial transitada em julgado que permita afirmar, como 

afirmou a Fazenda Pública, que o ato de 2ª avaliação ficou consolidado.
I) É falsa a auto proclamação que a Fazenda Pública faz, ao afirmar que o ato quando foi praticado 

não enfermava de erro quer quanto aos pressupostos de facto quer de direito.
J) Tanto enfermada que a Recorrida o impugnou judicialmente, tendo -lhe sida reconhecida razão 

pelo TCA Sul, que anulou o ato.
K) É falso que a licença tenha vindo alterar o destino atribuído às frações. Esse destino nunca foi 

definitivamente fixado. Aliás, é isso que ainda hoje está aqui a ser discutido.
L) É igualmente falso que o próprio Tribunal a quo o admite que o ato avaliativo à data em que 

foi praticado não enfermava de erro.
M) Se fosse assim, como afirma a Fazenda Pública, o Tribunal a quo não teria anulado o ato de 

2ª avaliação, como anulou.
N) Expurgados os vícios de raciocínio em que assenta a questão trazida aos autos pela Fazenda, 

deixa aquela de fazer sentido, dada a clarividência e uniformidade do direito em causa.
O) A resposta é óbvia, unânime e isenta de controvérsia: o Tribunal a quo não só podia, como devia 

ter valorado o facto superveniente correspondente à emissão da licença, na pendência da impugnação 
judicial, sob pena de incorrer em vício formal de omissão de pronúncia, gerador de nulidade.

P) É, pois, inequívoca a aplicabilidade plena do artigo 663.º do CPC no domínio do direito tributário 
e do direito administrativo, por força do artigo 2.º do CPPT, e do artigo l.º do CPTA, respetivamente.

Q) É este, de resto, o entendimento preconizado de forma pacífica pela jurisprudência do STA 
(cfr. acórdãos supra referidos).

R) Sem prescindir, o Tribunal a quo estaria sempre obrigado a atender àquele facto superveniente 
por força do princípio do inquisitório, da verdade material, da boa decisão da causa e da tutela juris-
dicional efetiva.

S) Apesar de estarmos no domínio do contencioso tributário, a Fazenda Pública colocou a tónica 
da sua motivação no âmbito do direito administrativo e do contencioso de mera anulação.

T) Ainda que fosse assim, a ideia do contencioso de mera anulação está ultrapassada com a Re-
forma do Contencioso Administrativo em 2004.

U) Vigora hoje entre nós um contencioso administrativo de plena jurisdição efetiva que impõe uma 
sobreposição do imperativo da justiça material aos conceitualismos formalistas que desnecessariamente 
inibem a reposição da legalidade nas situações concretas.

V) Também o artigo 6.º, n.º 2 do CIMI não levanta qualquer problema de interpretação ou «con-
trovérsia na jurisprudência, ou na doutrina.

W) Ao invés, estabelece de forma linear e cristalina que se consideram habitacionais, comerciais, 
industriais ou para serviços, os edifícios ou construções, para tal licenciados, ou que, na falta de licença, 
tenham como destino normal cada um destes fins.

X) Existindo licença, como existe, é pacífico que os imóveis são classificados de acordo com 
a classificação constante da mesma, ainda que consubstancie um facto superveniente, ocorrido na 
pendência da Impugnação Judicial, sob pena de se incorrer em vício de violação de lei e de se proferir 
uma decisão materialmente injusta.

Y) Por tudo isto é manifesta a falta de relevância social ou jurídica da questão colocada pela 
Fazenda Pública.

Z) Não existem dúvidas interpretativas quer quanto ao artigo 6.º, n.º 2 do CIMI, quer no que se 
refere ao artigo 663.º do CPC e à sua aplicabilidade plena no direito tributário e administrativo.

AA) A questão não é suscetível de gerar um âmbito de interesse, muito menos alargado.
BB) Nem permitirá uma melhor aplicação do direito uma vez que o direito já está a ser exem-

plarmente aplicado, como o foi no caso concreto pelo Tribunal a quo, na esteira do que tem sido as 
decisões do STA sobre a mesma matéria.

CC) Demonstrada, no caso concreto, a ausência dos pressupostos do artigo 150.º do CPTA, deverá 
o presente recurso de revista ser rejeitado, cumprindo -se a ratio da norma de só atender a questões com 
dignidade social e jurídica excecional. O que não é o caso.

DD) Ainda que assim não se entenda, o que apenas por mera cautela de patrocínio se concede, 
atentas as razões já expostas, o Acórdão recorrido efetuou uma irrepreensível interpretação e aplicação 
do direito aos factos, não merecendo qualquer censura ou reparo, devendo, por isso, ser mantido inte-
gralmente na ordem jurídica, com todas as suas consequências legais, o que expressamente se requer.
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Termos em que, em virtude da ausência, no caso concreto, dos pressupostos previstos no artigo 150.º 
do CPTA deve o presente recurso de revista ver rejeitada a sua admissão, sob pena de se contrariar a 
natureza excecional pretendida pelo legislador com a consagração legal daquela instância de recurso.

Caso assim não se entenda, deverá o recurso de revista ser julgado improcedente quanto à questão 
de mérito colocada, devendo, em consequência, manter -se integralmente o teor do Acórdão recorrido 
com todas as suas consequências legais, porquanto não merece o mesmo qualquer reparo ou censura 
quanto à aplicação do direito vigente aos factos.

3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 482, no qual refere que não se pronuncia sobre o 
mérito do recurso por entender não estar em causa a ameaça a direitos fundamentais dos cidadãos ou 
lesão de interesses públicos especialmente relevantes ou alguns dos valores referidos no artº 9º, n.º 3 
do CPTA.

4. Colhidos os vistos legais, cabe agora decidir.
5. No acórdão recorrido foram dados como provados os seguintes factos:
A) Em 18 de janeiro de 2002 foi celebrada, no Cartório Notarial de Competência Especializada 

de Matosinhos a escritura pública da Constituição da propriedade horizontal das frações (fls. 74 a 114, 
dos autos, que se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).

B) Pela ordem de serviço n.º 01200504513, foi realizada inspeção à impugnante de âmbito geral e 
com incidência nos exercícios de 2002, 2003 e 2004 (fls. 27 a 35, do Processo Administrativo, Vol. I);

 C) Dá -se por inteiramente reproduzido o relatório de inspeção de fls. 27 a 341, do Processo Administrativo 
(Vol. I) datado de 19 de julho de 2006 e, onde com interesse para a decisão da causa se reproduz, a parte que interessa:

“(...)
II  - B. 1.2) MOTIVO PARA A EMISSÃO DO DESPACHO n.º 1200503624
A empresa em análise apresentou em 12 -08 -2004, no Serviço de Finanças do Porto  - 7, um pedido 

de isenção do imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis e do imposto do selo, bem 
como dos emolumentos e outros encargos legais, conforme previsto no decreto -Lei n.º 404/90, de 21 de 
dezembro, para operações realizadas ao abrigo do Regime Especial de Neutralidade Fiscal.

A operação em causa consistiu na fusão por incorporação, mediante transferência global do 
património, da sociedade Lagos -Praia para a Eurimobe com a consequente extinção da sociedade in-
corporada, a realizar nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do artº 97º do Código das Sociedades 
Comerciais.

A operação foi realizada, segundo as requerentes, ao abrigo do regime Especial de Neutralidade 
Fiscal, nos termos dos artºs 67º a 72º, do código do IRC.

O pedido das empresas fundidas foi deferido por Sua Excelência o Secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais, por despacho de 29 -10 -2004.

Pelo mesmo despacho chamou -se a atenção dos serviços de Inspeção Tributária para a verificação 
“a posteriori” do cumprimento dos requisitos previstos na lei para a concretização do regime especial 
de neutralidade fiscal e do n.º 8 do artº 4º do decreto lei 404/90.

Para efeitos foi emitido o Despacho n.º D 1200503624.
II  - B. 3.1) ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO/ACTIVIDADE EXERCIDA
A empresa Eurimobe  - Administração de Investimentos Imobiliários, SA (adiante Eurimobe) 

encontra -se tributada em Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas, Regime Geral, pelo Serviço 
de Finanças do Porto  -7 (código:3387).

A sociedade iniciou a sua atividade em 01 -04 -1987 e está cadastrada com CAE 45277: Construção 
de Edifícios.

Como atividades secundárias a empresa declara: arrendamento de bens imobiliários, compra e 
venda de propriedades e revenda dos adquiridos para esse fim; administração de bens imobiliários.

Durante os exercícios em análise, as atividades desenvolvidas pela empresa foram:
 - realização de obras de remodelação de um hotel que havia adquirido (“Hotel Neptuno”) e ce-

dência de exploração do mesmo a uma empresa do ramo hoteleiro.
 - Realização, sob empreitada, de obras de remodelação do “Hotel Alvor”.
 - culminar da construção do empreendimento “Outeiro Linho – Valongo” e sua comercialização 

parcial, sendo os seus clientes maioritariamente emigrantes.
 - venda de imóveis do seu imobilizado que eram parte integrante de empreendimentos turísticos 

e que até essa data se destinaram à locação.
 - alienação e realização de permutas de outros imóveis registados em existências. (...)
II  - B. 3.2) ASPETOS JURÍDICOS
(...)
Em 12 -08 -2004, foi registado na Conservatória o projeto de fusão por incorporação, com transfe-

rência global do património para a sociedade incorporante (Eurimobe), da empresa “Lagos Praia Empre-
endimentos, SA” (contribuinte n.º 503570931), com sede na Avª Dr Antunes Guimarães, 255 -277 Porto.

Em 14 -12 -2004, foi registada a fusão.
II  - B.3.3) RELAÇÕES ESPECIAIS
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Parte significativa das transações económicas que envolveram a Eurimobe em 2002, 2003 e 2004, 
foram realizadas com empresas com quem a mesma tem relações especiais, nos termos da alínea d) do 
n.º 4, do artº 58º do código de IRC, a saber:

 - Lagos -Praia Empreendimentos, SA (contribuinte n.º 503570931);
 - Iberotel  - Hotelaria e Turismo, SA (contribuinte n.º 502124253);
 - Prornovip  - Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª (contribuinte nº503040681),
 - Boagest  - Administração de Imóveis, Ldª (contribuinte n.º 503547794). (...)
II  - B. 3.5) INFORMAÇÃO RESULTANTE DO DESPACHO n.º D1200503624 MENCIONADO 

NO PONTO II  - B. 1.2) DO PRESENTE RELATÓRIO
A emissão do despacho em causa visa a confirmação de que foi aplicado o regime da neutralidade fiscal.

A fusão em causa enquadra -se na alínea c) do n.º 1 do artº 67º do código de IRC “a operação pela qual 
uma sociedade (sociedade fundida) transfere o conjunto do seu ativo e do passivo que integra o seu 
património para a sociedade (sociedade beneficiária) detentora da totalidade das partes representativas 
do seu capital social”.

São ambas sociedades com sede ou direção efetiva em território português sujeitas e não isentas 
de IRC e tem a totalidade dos seus rendimentos sujeitos ao mesmo regime de tributação em IRC, de 
harmonia com a alínea a) do n.º 7 e n.º 10 do mesmo artº 67º do código de IRC.

Os elementos patrimoniais objetos de transferência foram registados pelos mesmos valores que 
tinham nas sociedades fundidas e as amortizações realizadas pelo mesmo critério que vinha sendo 
seguido pela Lagos -Praia, de acordo com o exigido na alínea a) do n.º 3 e na alínea b) n.º 4 do artº 68º 
do código de IRC.

Como a data da integração considerada para efeitos contabilísticos (30 -06 -2004) e a data da 
produção de efeitos jurídicos (14 -12 -2004) ocorreu no mesmo período de tributação, os resultados da 
Lagos -Praia durante o período transitório foram transferidos para o Lucro Tributável da Eurimobe, 
conforme o disposto no n.º 7 e n.º 8 do artº 68º do código de IRC.

A data a considerar para efeitos contabilísticos consta do projeto de Fusão de 12 -08 -2004, con-
forme alínea i) do n.º 1 do artº 98º do código das Sociedades Comerciais.

Em termos de prejuízos fiscais não existe qualquer valor a reportar.
Com a totalidade da participação na Lagos -Praia é pertença da Eurimobe, não existiram quaisquer 

permutas de partes sociais nem mais/menos valias resultantes da anulação das partes de capital detidas 
naquela sociedade.

II  - B. 3.6) ATIVIDADE DA EMPRESA
Em 24 -05 -2001 a Eurimobe adquiriu à sociedade Sosul - Sociedade Hoteleira, SA, contribuinte 

n.º 500876657,7, pelo valor de 2.530.000.000$00, um prédio urbano que se encontrava preparado para 
exploração hoteleira e composto por dezasseis andares.

Este imóvel estava inscrito na matriz predial sob o artigo 1989, freguesia de Monte Gordo concelho 
de Vila Real de Santo António, com o valor patrimonial de 2.662.245.018$00.

A aquisição do imóvel foi isenta do pagamento de sisa nos termos do n.º 3, do artº 11º do respetivo 
código: aquisição de prédio para revenda.

A partir de julho de 2001, a Eurimobe. iniciou a realização de obras de remodelação para as quais 
subcontratou outras empresas.

Desde o inicio das obras até novembro de 2002, a empresa não deduziu IVA contido nas faturas.
egundo a Eurimobe, as faturas em causa são respeitantes a obras em edifício próprio que se desti-

nariam a atividade isenta. Contudo posteriormente foi decidido afetar a obra à atividade de exploração 
turística (atividade sujeita e não isenta).

A partir de novembro de 2002, a empresa em fiscalização passou a deduzir o IVA das faturas, 
deduzindo nesse período o IVA suportado no mesmo e o imposto respeitante a faturas de novembro 
de 2001 (88.233,97 €).

No período seguinte, dezembro de 2002, o IVA deduzido na declaração periódica era referente a 
dezembro desse ano acrescido de IVA suportado nas faturas emitidas à Eutomobe entre dezembro de 
2001 e outubro de 2002 (1.512.768,01 €).

O imposto mencionado em faturas emitidas à Eurimobe entre julho de 2001 e outubro de 2001, 
no valor de 64.197,32 € não foi deduzido por já ter decorrido um ano do período de imposto a que 
respeitava.

Deste modo a empresa em fiscalização solicitou ao diretor Geral dos Impostos, no âmbito do n.º 7, 
do artº 71º, do código do IVA, autorização para deduzir o IVA contido nas faturas, não tendo a empresa 
procedido à dedução do IVA em causa nos períodos em análise.

Em 30 -11 -2001, foi celebrado entre as empresas Iberotel –Hotelaria e Turismo, SA e a Eurimobe 
um contrato de cessão para exploração turística da totalidade do empreendimento, pelo período de 
12 anos, sendo atribuída a designação de “Iberotel de Monte Gordo”, ficando estabelecido o seu inicio 
para 1 de junho de 2002.

Através deste contrato, a Iberotel pagaria à Eurimobe uma retribuição mensal de 2.500.000,00 €
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Entre a data de aquisição e a data da sua venda, em 21 -05 -2004, o Hotel esteve registado na con-
tabilidade da empresa na conta contabilística 32 -Mercadorias.

O valor imputável ao Hotel foi crescendo à medida que foram efetuadas obras de melhoramento, 
nos montantes inscritos no quadro seguinte:

(...)
Em 23 -12 -2003, a Eurimobe vendeu à sociedade Lagos Praia - Empreendimentos Imobiliários, 

SA, contribuinte n.º 503570931, 65 frações do hotel em causa, que se encontrava inscrito na matriz 
predial sob o artº 2638.

Estas frações dizem respeito a garagens, discoteca, “squach”, lojas destinadas a comércio, escri-
tórios, lavandaria, economato, “Heallth Club”, “Snack Bar”, “Bar”, Restaurante e sala para realização 
de congressos.

Esta venda foi realizada pelo valor de € 2.500.000,00, sendo o valor patrimonial correspondente 
às frações de € 2.560.251,20.

Para a realização desta venda, a Eurimobe renunciou à isenção de IVA, nos termos do n.º 6, do 
artº 12º, do código do IVA e liquidou o IVA respetivo.

(...)
Em 21 -05 -2004, a Eurimobe vendeu à Lagos Praia - Empreendimentos Imobiliários, SA pelo valor 

de € 19.371.900,00, 330 frações que fazem parte do Hotel.
A compra destes imóveis foi isenta de IMT, nos termos do artº 9º, do CIMT, com exceção de 

15 frações, dado que o valor destas ultrapassava o limite de isenção.
A Eurimobe renunciou à isenção do IVA na venda destas frações contudo não liquidou o IVA 

respetivo.
(...)
III  - DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORREÇÕES MERAMENTE 

ARITMÉTICAS À MATÉRIA TRIBUTÁVEL
(...)
III  - 4) IMPOSTO INCIDENTE SOBRE TERCEIRO REGISTADO COMO CUSTO – 2003
A sociedade Lagos Praia - Empreendimentos Imobiliários, SA, debitou à Eurimobe o valor de € 

20.001,92 referente à contribuição autárquica das áreas comuns do Hotel Neptuno, referente ao período 
entre 01 -01 -2003 a 23 -12 -2003.

Este valor foi registado como custo pela Eurimobe na conta 6361  - Contribuição Autárquica 
Prédios Arrendados  - em 31 -12 -2003 (movimento 312070/Diário 3).

Os imóveis em questão foram transmitidos pela Eurimobe à Lagos Praia - Empreendimentos 
Imobiliários, SA em 23 -12 -2003.

Nos termos do n.º 1 do artº 8º do código do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) o imposto é 
devido pelo proprietário do imóvel à data de 31 de dezembro do ano a que o mesmo respeitar.

Assim a responsabilidade pelo pagamento do IMI no ano de 2003 é da empresa Lagos Praia - Em-
preendimentos Imobiliários, SA

Tendo em conta o disposto na alínea c) do n.º 1 do artº 42º, do IRC, não são dedutíveis para de-
terminação do lucro tributável os impostos e quaisquer outros encargos que incidam sobre terceiros 
que a empresa não esteja legalmente autorizada a suportar.

Pelo exposto a sociedade Eurimobe deveria ter acrescido no quadro 07 da sua declaração de 
rendimentos de 2003 o valor de € 20.001,92.

III  - 5) PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA  - Subestimação de preços de venda
A sociedade em análise vendeu, fraccionadamente em 2003 e 2004, à empresa Lagos Praia - Empre-

endimentos Imobiliários, SA o Hotel de que era possuidora e que estava registado na sua contabilidade 
como mercadoria, não obtendo nessas operações qualquer lucro.

(...)
a) Descrição das relações Especiais
A Lagos Praia - Empreendimentos Imobiliários, SA na data das transações, era uma sociedade 

anónima com o capital representado por 200.000 ações que eram na totalidade da Eurimobe.
Além disso segundo os averbamentos constantes na matricula n.º 54408/980723 da Conservató-

ria do registo Comercial do Porto, referente à sociedade Lagos Praia - Empreendimentos Imobiliários, 
SA, os órgãos sociais da mesma, desde 28 de janeiro de 1998 e com designação para os quadriénios 
1998/2001 e 2002/2005 coincidem com os órgãos sociais de Eurimobe.

(...)
Este imóvel foi adquirido em estado de uso, sendo realizadas grandes obras de beneficiação e 

avultados investimentos em equipamentos, isto é, as transações dizem respeito a uni hotel que não é 
novo mas foi completamente remodelado em termos de estrutura de equipamento, conforme resulta 
do projeto de remodelação/alteração apresentado em 17 -01 -2002 na Câmara Municipal de Vila Real 
de Santo António.

(...)
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III  - 9) FALTA DE LIQUIDAÇÃO DE IVA EM TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS EM QUE 
HOUVE RENÚNCIA À ISENÇÃO DO IVA

Em 21 -05 -2004, conforme escritura constantes de fls 88 a 90, livro 65 -B, do 1º Cartório Notarial 
de Competência Especializada do Porto, a empresa Eurimobe vendeu à empresa Lagos Praia - Empre-
endimentos Imobiliários, SA, pelo valor de e 9.371.900,00 imóveis destinados à habitação que fazem 
parte do prédio em propriedade horizontal, sito na Avª Infante D. Henrique,.. freguesia de Monte Gordo, 
concelho de Vila Real da Santo António, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2638 (Hotel 
Apartamento Iberotel de Monte Gordo).

Para a realização desta escritura foi exibida certidão emitida em 21 -05 -2004, pelo 7º Bairro Fiscal 
do Porto, de que a sociedade Eurimobe renuncia à isenção do IVA, nos termos do n.º 6, do artº 12º, do 
código do IVA.

Contudo, foi verificado que o IVA respeitante a esta operação não consta do extrato de IVA liqui-
dado da empresa e na correspondente declaração periódica.

Confrontada a sociedade em análise com esta situação foi exibida pela empresa a informação 
n.º 1631, de 18 -06 -2004, da Direção de Serviços do Imposto sobre o Valor Acrescentado (DSIVA).

Esta informação tem por base uma exposição realizada pela Eurimobe à DSIVA, em 04 -03 -2004, 
em que descreve o seguinte:

 - adquiriu em 24 -05 -2001 imóvel preparado para exploração hoteleira que se destinava a ser 
revendido em frações.

 -foi constituída propriedade horizontal em 18 -11 -2002.
 - realizou obras de melhoramento o que permitiu a abertura da unidade hoteleira em 01 -06 -2002, 

sob nova designação, constituída por apartamentos devidamente mobilados e respetivas áreas de apoio.
 - celebrou contrato de exploração turística com a empresa Iberotel - Hotelaria e Turismo, SA.

 - os proveitos relativos à cedência de exploração foram considerados sujeitos a IVA, sendo o IVA 
suportado, respeitante às obras realizadas deduzido.

 - coloca -se a hipótese de alienar a totalidade dos 330 apartamentos que, segundo a empresa, se 
trata de uma parte do património da exponente que, só por si, pode constituir um negócio independente 
através da exploração hoteleira dos apartamentos.

Face ao exposto a Eurimobe questiona se a transmissão dos apartamentos mercê enquadramento 
na regra da não sujeição do n.º 4 do artº 3º, do código do IVA e se para aproveitar de tal não sujeição 
é necessário desenvolver todos os procedimentos atinentes à renúncia da isenção do n.º 31, do artº 9º, 
do código do IVA.

A Direção dos Serviços do IVA, na sua informação n.º 1631, de 18 -06 -2004, expõe o seguinte:
Ponto 12 da Informação  - Pretendendo a exponente proceder à transmissão a titulo oneroso de 

uma unidade hoteleira (unidade composta por 330 apartamentos equipados, constituídos em proprie-
dade horizontal, com destina a habitação, com classificação de Hotel -apartamento com categoria de 
4 estrelas) logo uma parte do património suscetível de constituir um ramo independente, pelo que se 
está perante uma situação suscetível de ser abrangida pela norma de delimitação negativa da incidência 
prevista no n.º 4 do artº 3º do código do IVA.

Ponto 13 da Informação  - tratando -se de uma operação não sujeita a imposto não há lugar a apli-
cação da isenção prevista no n.º 31 do artº 9º.

Ponto 14 da informação  - Contudo se a transmissão não disser respeito à globalidade de um pa-
trimónio, haverá lugar à isenção do n.º 31 do artº 9º, do código do IVA bem como a regularizações de 
IVA deduzido, exceto se o sujeito passivo, nos termos do n.º 5 do artº 12º do CIVA e do decreto -Lei 
n.º 241/86, renunciar à sujeição.

Pela leitura da informação já identificada e em sintoma em o disposto no n.º 4 do artº 3º do có-
digo do IVA, a não sujeição a IVA da operação de alienação de imóveis apenas se aplica, no caso em 
apreciação, se a transmissão disser respeito À globalidade de um património.

Se a transmissão disser respeito apenas a parte de um hotel, esta não é suscetível de constituir um 
ramo independente de atividade.

No caso em análise verifica -se que o Hotel em questão foi vendido em dois momentos separa-
dos:

 - em 23 -12 -2003, foram alienadas 65 frações imobiliárias que incluem espaços destinados a co-
mércio, garagens, discoteca, squash, escritórios, lavandaria, economato, Health Club, Snack Bar, Bar, 
Restaurante e sala de congressos.

 - em 21 -05 -2004 foram alienadas as partes habitacionais do hotel e, em 23 -12 -2003 todos os 
espaços de apoio, espaços sem os quais a unidade hoteleira não poderia funcionar.

É de notar que na exposição do contribuinte para a DSIVA não é relatado o facto de parte da 
unidade hoteleira já ter sido alienada em 23 -12 -2003.

Recorde -se que nessa venda a Eurimobe renunciou à isenção de IVA, nos termos do n.º 6 do 
artº 12º do código do IVA e liquidou o respetivo imposto, que consta no extrato de conta contabilística 
do IVA liquidado e da correspondente declaração periódica.
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Pelo exposto a transmissão não diz respeito à totalidade de um património.
Por outro lado, põe -se a questão se as frações alienadas em 21 -05 -2004, constituem, por si só ramo 

independente de atividade, isto é, se podem por si só constituir o Hotel -apartamento com categoria de 
4 estrelas, que a Eurimobe afirma ter alienado.

A classificação indicada foi confirmada em informação remetida pela Direção -Geral de Turismo, 
tendo esta classificação desde 27 -10 -2002.

Os estabelecimentos hoteleiros são classificados de acordo com o estabelecido no Decreto Regu-
lamentar n.º 36/97, de 25 de setembro, alterado pelo Decreto regulamentar n.º 16/99, de 18 de agosto.

A classificação dos hotéis -apartamentos, de acordo com o artº 29º, do decreto cotado atende à sua 
localização, à qualidade das suas instalações, dos seus equipamentos e mobiliário e dos serviços que 
ofereçam, de acordo com o anexo II do mesmo decreto: tabela que estabelece os requisitos mínimos 
das instalações e de funcionamento dos hotéis -apartamentos.

No que diz respeito aos hotéis -apartamentos com classificação de 4 estrelas, como requisitos 
mínimos, entre outros estão definidos:

A existência de zonas de utilização comum, como:
 - Átrio de entrada
 - Receção/portaria
 - instalações sanitárias comuns
 - Restaurante e/ou bar, não sendo necessário quando o estabelecimento se situar num centro urbano 

ou em zonas de vilegiatura que disponham de razoável oferta de estabelecimentos de restauração.
Existência de zonas de serviço, como:
 - Coluna de serviço simplificada
 - Cozinha, copa e instalações frigoríficas, no caso de não existir restaurante
 - Depósito de bagagens
 - Rouparia
 - Vestuário e instalações sanitárias para o pessoal
 - Garagem ou parque de estacionamento.
Na alienação realizada em 21 -05 -2004 não foram alienadas quaisquer frações representativas das 

zonas identificadas no parágrafo anterior, já que as mesmas tinham sido alienadas em 23 -12 -2003.
Como tal as frações habitacionais não podem por si só constituir um ramo independente de negócio, 

porque a sua utilização habilita automaticamente o utente das mesmas a beneficiar de um conjunto de 
infraestruturas, designadamente, restaurante, bar, estacionamento, entre outros.

Face a tudo o que foi exposto, a transação dos imóveis em questão não tem cabimento na não 
sujeição a IVA prevista no n.º 4 do artº 3º do código do IVA.

Nestes moldes, a operação está sujeita, contudo isenta, nos termos do n.º 31 do artº 9º do código 
do IVA: operações sujeitas a SISA (IMT).

Tendo a Eurimobe renunciado à isenção, conforme n.º 6 do artº 12º do código do IVA, a sociedade 
não necessita de regularizar o IVA, respeitante às obras de remodelação/alteração que procedeu, contudo 
tem de liquidar o imposto relativo à alienação.

Não tendo a sociedade liquidado IVA, o mesmo encontra -se em falta pelo montante de 
€ 3.680.661,00.

(...)
IX  - DIREITO DE AUDIÇÃO
O contribuinte foi notificado pelo oficio n.º 52322/0505, de 12 -06 -2006 (Registo Portal RM 1056 

2227 9 PT/12 -06 -2006), para exercer do prazo de 15 dias, o seu direito de audição, nos termos do artº 60º, 
da Lei Geral Tributária e artº 60º do regime Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária.

Em 30 -06 -2004 deu entrada na Direção de Finanças do porto o direito de audição do sujeito 
passivo.

No mesmo a empresa apresenta a sua não concordância com a maioria das correções propostas, 
conforme a fundamentação a seguir elencada e comentada, no seu conteúdo considerado materialmente 
relevante.

II  - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
II  - A) Factos
Neste ponto a Eurimobe expôs o seguinte:
“foram alienadas as frações que integram o imóvel de Monte Gordo, em duas operações:
 - em 23 -12 -2003, as zonas comerciais por 2.800.000,00 €;
 - em 21 -05 -2004, 330 apartamentos por 19.371.900,00 €.
O imóvel adquirido destinava -se à revenda e, como tal, a respetiva aquisição e os custos posteriores 

de obras de beneficiação foram registados no ativo permutável.
O preço global do custo foi de 22.743.003,12 €, sendo a aquisição original de 12.805.709,18 € e 

o custo das obras de 9.937.293,94 €.
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Aquando da aquisição em hasta pública, a mesma verificou -se com o pressuposto de estar livre de 
qualquer ónus (anexo 1 do direito de audição), sendo que surgiram de imediato problemas de caráter 
jurídico que conduziram à pendência de várias hipotecas sobre o imóvel, tendo mesmo, em determinada 
altura, sido determinada a anulação da venda à Eurimobe (anexo 2 do direito de audição).

Tais ónus verificaram -se à data das vendas referidas no ponto 1 e ainda hoje subsistem.
Com inicio já no exercício de 2002 e até à data da respetiva alienação, foi cedida a exploração à 

Iberotel (que explora como aparthotel) única forma de reduzir os prejuízos por não proceder à comer-
cialização do imóvel nos moldes tradicionais (venda dos apartamentos a investidores particulares e 
manutenção no grupo das áreas comerciais), sempre na expectativa do desbloqueamento das hipotecas 
(o que continua a não ser possível).

Tal cedência de exploração permitiu os seguintes rendimentos:
 - 2002: 200.000,00 €;
 - 2003: 2.500.000,00 €;
 - 2003: 772.222,22 €.
Comentário:
Não foram dados pormenores sobre os processos judiciais que se debruçam sobre esses ónus nem 

sobre se algum já transitou em julgado.
Como tal considera -se para esse efeito não foram acrescidos dados adicionais aos já constantes 

do dossiê de preços de transferência exibido durante o procedimento inspetivo.
Acrescente -se ainda que, em 03 -02 -2004, foi celebrado contrato de Mútuo com hipoteca, Promessas 

de hipoteca e Outras Garantias, constante de fls 71 a 80, do Livro 477 -A, do 8º Cartório Notarial do 
Porto, entre a Eurimobe, a Lagos Praia e Banco Comercial Português, SA.

Nesse contrato a Eurimobe constituiu a favor do BCP hipoteca sobre a totalidade das frações que 
compõem o prédio alienado e declara “que os ónus e encargos acima identificados nas alíneas a) a n), 
não obstante ainda se encontrarem inscritos na competente Conservatória do registo Predial de Vila 
Real de Santo António, se encontram efetivamente extintos conforme declarou o representante legal 
da mutuária”.

Em relação aos proveitos de cedência de exploração que a empresa afirma ter obtido em 2002, 
no montante de 200.000,00 €, os mesmos não foram considerados como desgaste a abater ao preço 
dos imóveis alienados.

O valor em questão diz respeito às faturas emitidas pela Eurimobe respeitante a locações de 
estabelecimento existentes em data anterior ao fim das obras e celebração do contrato de cessão para 
exploração turística entre a Eurimobe e Iberotel (30 -11 -2002).

(...)
H  - E) Preço Praticado
A empresa verificou que o preço praticado é substancialmente superior ao de custo.
Se tivermos presente, concretiza a empresa, que o bem foi alienado em estado de uso teremos de 

encontrar o preço de custo reportado ao momento de transmissão, abatendo -se o montante das reinte-
grações possíveis face à legislação em vigor.

Sendo que, com base nas taxas aplicáveis, o depercimento dos bens poderá ser calcu-
lado em € 1.750.000,00 € o que implica que o preço praticado proporcionou margem de lucro de 
1.178.896,88 €.

Comentário:
A sociedade indica qual a margem de lucro se os imóveis tivessem registados como imobilizado, 
remetendo -se comentário ao já escrito na sequência dos pontos II A) e II C).

(…)”
D) Dão -se por inteiramente reproduzidos, para todos os efeitos legais, os Anexos ao Relatório de 

Inspeção referido no ponto anterior, designadamente:
a) Informação n.º 1619, datada de 19 de julho de 2006 – “IVA  - Transmissão de uma unidade 

hoteleira, artigo 3º, n.º 4, do CIVA (fls 79 a 82, do processo administrativo);
b) Ordem de Serviço/Despacho n.º DI 2000503624 (fls 83 a 103, do processo administrativo);
c) Anexos 25:
 - Contrato de Cessão de Exploração Turística, celebrado em 30 de novembro de 2001, nos termos 

do qual a Eurimobe cedeu de exploração (turística) à Iberotel  - Hotelaria e Turismo, Ldª, o empreendi-
mento turístico (na integra) sito na Avª Infante D. Henrique, Monte Gordo, Vila Real de Santo António, 
registado na Conservatória de Registo Predial de Vila Real de Santo António, sob o nº00882/940131 
pelo prazo de 12 anos, com inicio a 1 de junho de 2202 e autorizando que seja requerida a designação 
de “Iberotel Praia de Monte Gordo Hotel Apartamento ****”, mediante uma retribuição conforme 
clausula 4ª, que a segunda pagará à primeira outorgante (fls 146 e 147, do processo administrativo);

 - Contrato de Cessão de Exploração Turística, celebrado em 1 de janeiro de 2004, nos termos 
do qual a sociedade “Lagos Praia  - Empreendimentos Imobiliários, SA, cede de exploração à Iberotel 
 - Hotelaria e Turismo, Ldª as partes não habitacionais do empreendimento turístico sito na Avª Infante 
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D. Henrique, Monte Gordo, Vila Real de Santo António, registado na Conservatória de Registo Predial 
de Vila Real de Santo António sob o n.º 00882/940131 pelo prazo de 11 anos, com inicio a 1 de janeiro 
de 2004, autorizando que seja requerida a designação “Iberotel Praia de Monre Gordo - Hotel Apar-
tamento ****” mediante uma retribuição conforme clausula 4º, que a segunda pagará à 1ª outorgante 
(fls 150 e 151, do processo administrativo);

 - Contrato de Cessão de Exploração turística, celebrado em 1 de janeiro de 2004, nos termos do qual 
a Eurimobe cedeu de exploração (turística) à Iberotel  - Hotelaria e Turismo, Ldª, as partes habitacionais 
do empreendimento turístico sito na Avª Infante D. Henrique, Monte Gordo, Vila Real de Santo António 
registado na Conservatória de Registo Predial de Vila Real de Santo António sob o n.º 00882/940131, 
pelo prazo de 11 anos, com inicio a 1 de janeiro de 2004 e autorizando que seja requerida a designação 
de Iberotel Praia de Monre Gordo - Hotel Apartamento ****”mediante uma retribuição conforme clau-
sula 4º, que a segunda pagará à primeira outorgante (fls 152 e 153, do processo administrativo);

 - Contrato de Cessão de Exploração Turística, celebrado em 24 de maio de 2004, nos termos do 
qual a sociedade “Lagos Praia  - Empreendimentos Imobiliários, SA, cede de exploração à Iberotel 
 - Hotelaria e Turismo, Ldª as partes habitacionais do empreendimento turístico sito na Avª Iberotel Praia 
de Monte Gordo - Hotel Apartamento ****”registado na Conservatória de Registo Predial de Vila Real 
de Santo António sob o n.º 00882/940131, pelo prazo de 11 anos, com fim a 31 de dezembro de 2014, 
autorizando que seja requerida a designação “Iberotel Praia de Monte Gordo – Hotel Apartamento 
****”, mediante uma retribuição conforme clausula 4º, que a segunda pagará à 1ª outorgante (fls 148 
e 149, do processo administrativo);

d) Anexo 34:
 - Cópia da escritura pública de Compra e Venda, outorgada no Cartório Notarial de Competência 

Especializada do Porto, em 21 de maio de 2004, nos termos da qual a Eurimobe  - Administração de 
Investimentos Imobiliários, SA, adquiriu à “Lagos Praia Empreendimentos mobiliários, SA pelo preço 
de 19.372.900,00 €, as frações descriminadas no documento complementar, junto a fls 174 a 232, que 
fazem parte do prédio em regime de propriedade horizontal, sito na Avª Infante D. Henrique, Monte 
Gordo, Vila Real de Santo António inscrito na matriz sob o artº 2638 (fls 169 a 233, do processo ad-
ministrativo);

e) Anexo 51:
 - Cópia da escritura pública de Compra e Venda, outorgada no Cartório Notarial de Competência 

Especializada do Porto, em 3 de dezembro de 2003, nos termos da qual a Eurimobe  - Administração 
de Investimentos Imobiliários, SA, adquiriu à “Lagos Praia Empreendimentos Imobiliários, SA” pelo 
preço de 2.500.000,00 €, as frações descriminadas no documento complementar, junto a fls 219 a 
228, que fazem parte do prédio em regime de propriedade horizontal, sito na Avª Infante D. Henrique, 
Monte Gordo, Vila Real de Santo António, inscrito na matriz sob o artº 2638214 a 232, do processo 
administrativo);

 - Cópia da escritura de compra e venda, outorgada em 24 de maio de 2001, no Cartório Notarial de 
Vila Real de Santo António, nos termos da qual o liquidatário da sociedade Sosul Sociedade Hoteleira 
do Sul, SA, em liquidação, vende à Eurimobe (por cessão da posição contratual da Lagos Praia) pelo 
preço de 2.530.000$00 um prédio urbano composto de edifício com cave, rés do chão, primeiro, segundo, 
terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo seguinte, décimo 
terceiro, décimo quarto, décimo quinto e décimo sexto andares, destinado a Hotel, sito na Avª Infante 
D. Henrique, Monte Gordo, Vila Real de Santo António, descrito na Conservatória do registo Predial 
sob o número 1882 de 31 de janeiro de 1994 (fls 229 a 232, do processo administrativo).

E) Foi solicitado ao Município de Vila Real de Santo António as informações, conforme fls. 326 
a 336: Licenças de utilização em vigor para os imóveis descritos na Conservatória de Registo Predial 
sob o n.º 882 e na matriz predial com o n.º 2638, licenças de utilização em vigor à data de 21 -05 -2004 
e projeto de licenciamento para obras;

F) Pelo oficio n.º 1729, a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António informou a adminis-
tração fiscal que em relação ao edifício “Iberotel” (ex Hotel Neptuno), sito na Avª Infante D.Henrique, 
em Monte Gordo nunca foram emitidas licenças de utilização, nem em nome da sociedade Sosul - So-
ciedade Hoteleira do Sul, nem em nome de Eurimobe  - Administração de Investimentos Imobiliários, 
SA (fls 336, do processo administrativo, Vol I);

G) Dá -se por inteiramente reproduzido fls 337 a 341 (do processo administrativo, Vol I) e no qual 
consta que a requerente Eurimobe submeteu à apreciação da Câmara Municipal de Vila Real de Santo 
António projeto de alterações do Hotel Apartamento, em 22 -07 -2002 e, com interesse para a decisão 
da causa, salienta -se o constante do documento:

“(...)
Da análise do projeto de alterações constata -se:
O uso pretendido é a manutenção da classificação efetuada em 1992, pela Direção Geral de Turismo 

de Hotel -Apartamentos Neptuno com 4*, com alteração da capacidade de 292 unidades de alojamento 
e 734 camas, para 371 unidades de alojamento com 800 camas, tendo 166 lugares de estacionamento 
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interiores e 22 exteriores. Pretendem ainda a alteração da denominação para Iberotel Praia de Monte 
Gordo.

A DGT emitiu parecer favorável a ambas as pretensões.
(...)
Antecedentes genéricos:
Relativamente ao projeto anterior podemos referir que se tratou de um lote vendido em hasta pública 

conforme deliberação da Câmara Municipal de 4 de novembro de 1964 a que foi atribuído o n.º 5/64. 
Depois de diversos atrasos e prorrogações as fundações vieram a ser licenciadas em 9 de setembro de 
1977 com o n.º de processo 207/73, tendo tido diversas prorrogações até 06 -03 -83.

Por deliberação camarária de 10 de janeiro de 1983 foi aprovado a escolha de um técnico para 
emitir parecer sobre a reconversão e aproveitamento das obras de hotelaria (...)

Em 22 -06 -89 a Sosul apresenta a alteração para aparthotel.
(...)
Foi então iniciado um processo de falência com vários liquidatários judiciais, dos quais faz parte 

a Câmara Municipal, que culminou com a venda do imóvel em 2001 (...)”
H) Dá -se por reproduzida para todos os efeitos legais a informação de fls 33 a 36 (e fls 342 a 

347, do processo administrativo, Vol II), datada de 18 de setembro de 2006 elaborada pela Direção de 
Serviços do Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e do Imposto do Selo, dos 
Impostos Rodoviários e dos Impostos Especiais (DSIMT), da qual consta que:

“Enquadramento
1. Por informação de 13.07.2006, a Direção de Serviços do IVA remeteu à consideração desta 

Direção o processo n.º L 201 204004 uma vez que em relação ao mesmo se colocavam várias questões 
de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT).

2. 26.04.2001 a Lagos Praia Empreendimentos Imobiliários, SA (doravante “Lagos Praia” contri-
buinte fiscal n.º 503570931 com sede na Avª Dr Antunes Guimarães n.º 255/265 Freguesia de Aldoar, 
Concelho do Porto apresentou uma proposta para aquisição do edifício denominado “Hotel Neptunio.” 
sito na Avª Infante D. Henrique, Monte Gordo, Vila Real de Santo António inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 1989  - deu origem ao art 2638 freguesia 081603  -, no valor de 2.540.000.000$00, 
no âmbito do processo de Falência n.º 106193. do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real de Santo 
António.

3. A Eurimobe –Administração de Investimentos, SA (doravante  - Eurimobe) contribuinte fiscal 
n.º 501 578 048, adquiriu por escritura pública de 24.05.2001, do Cartório Notarial de Vila Real de 
Santo António, o imóvel supra referido por cessão da posição contratual na adjudicação pela Lagos 
Praia. Esta aquisição foi efetuada com isenção do imposto municipal de sisa, prevista no artº 11º, n.º 3 
do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações (CIMSISD) 
 - aquisição de prédio para revenda.

4. Por contrato celebrado em 30 11 2001 a Eurimobe cedeu a Iberotel a exploração turística do 
Hotel pelo valor de € 2 500 000/ano a ter início em 01.06.2002 e pelo período de 12 anos.

5. Em 23 12 2003 a Eurimobe vendeu a Lagos Praia 69 frações destinadas a comercio e serviços 
e em 21 05 2004 vendeu -lhe as restantes 330 frações Relativamente ao primeiro contrato de compra 
e venda a Lagos Praia pagou a respetiva sisa enquanto que em relação ao segundo só foi pago o IMT 
correspondente a 15 das 330 frações uma vez que as restantes estavam isentas nos termos do au 9º do 
Código de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (CIMT)  - aquisição de prédios 
destinados exclusivamente para habitação.

6 Já enquanto proprietária a Lagos Praia procedeu a cessão a titulo oneroso, da exploração turística 
do Hotel -Apartamento Neptuno a Iberotel.

7 Por ultimo no ano de 2004 foi realizada uma fusão por incorporação sendo a sociedade incor-
porante a Eurimobe e a sociedade incorporada a Lagos praia. Este ato de concentração determinou a 
transmissão do Hotel de que a Lagos Praia era proprietária para a Eurimobe, transmissão esta isenta 
de IMT ao abrigo do artº 1º, n.º 1 al a) do Decreto -Lei n 0404/90 de 2112  - moveis não destinados a 
habitação.

II  - Da aquisição de prédio para revenda Caducidade do direito a isenção
Ao adquirir o Hotel – Apartamento Neptuno a Eurimobe beneficiou de isenção de sisa prevista 

nos artºs 11º n.º 3 e 13º  -A do CIMSISD nos termos dos quais estão isentas as aquisições de prédios 
para revenda quando o adquirente exerça normal e habitualmente a atividade de comprador de prédios 
para revenda.

O beneficio de isenção caduca no entanto sempre que aos prédios adquiridos para revenda (i) seja 
dado destino diferente ou (ii) os mesmos não foram revendidos dentro do. prazo de três anos ou (iii) o 
foram novamente para revenda (art. 16 do CIMSISD):

No caso em análise, o prédio foi revendido no prazo de três anos, não foi novamente para revenda 
mas dúvidas já existem quanto às condições em que o mesmo foi revendido.
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Segundo J. Silvério Mateus e L. Corvelo de Freitas, constitui condição resolutiva do beneficio 
qualquer facto

ue evidência desvio em relação à finalidade que justifica o beneficio, acentuando -se que este só 
atua desde que os prédios adquiridos para revenda sejam objeto desse destino no prazo de três anos a 
contar da data da aquisição, nas condições em que se encontrava no momento em, que foram adquiridos 
pela empresa revendedora. Os autores afirmam ainda que é causa determinante da perda do benefício 
a atribuição aos prédios de qualquer outro destino que não seja a revenda (cfr Os Impostos sobre o 
Património Imobiliário e o Imposto do Selo Anotados e Comentados Engifisco 2005, 1ª Ed pág. 404)

Após a aquisição do imóvel pela Eurimobe foi o mesmo objeto de obras pelo que importa aferir 
se estas determinam a caducidade da isenção uma vez que a isenção a que se refere o art n.º no 3 do 
CIMSISD caduca se os prédios não forem revendidos no estado em que foram adquiridos.

No caso em apreço as obras realizadas não consubstanciaram meras reparações ou beneficiações 
indispensáveis à conservação do Hotel Apartamento Neptuno. Da análise da documentação cedida pela 
Direção Geral do Turismo resulta que em 28.01.2002 foi apresentado junto desta Direção um projeto 
de alterações do referido Hotel -Apartamento.

Este Hotel estava classificado com a categoria de 4 estrelas desde 1992, com um total de 291 
unidades de alojamento, a que corresponde uma capacidade de 734. Com o pedido apresentado a Eu-
rimobe pretendia que esta unidade hoteleira aumentasse o número de unidades de alojamento para 317 
aumentando igualmente o número de camas para as 815.

Analisado o projeto de arquitetura foi emitido parecer favorável pelo Subdiretor -Geral da Direção 
Geral do Turismo o qual e necessário quando se tratem nomeadamente de obras que alterem a capaci-
dade máxima do empreendimento.

Ao funcionamento dos estabelecimentos hoteleiros aplica -se o Decreto -Lei n.º 167/97 de 4 de julho 
com as alteração introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 55/2002 de 11 de março Por sua vez as categorias 
dos empreendimentos turísticos bem como os requisitos das respetivas instalações são definidos em 
Decreto -Regulamentar próprio  - Decreto -Regulamentar n.º 16/99 de 18 de agosto.

Segundo os artºs 5º, n.º 4 e n.º 1 deste Decreto -Regulamentar os Hotéis -Apartamentos são cons-
tituídos maioritariamente por apartamentos considerando -se como tais as unidades de alojamento 
constituídas no mínimo por um quarto de dormir uma sala de estar e de refeições uma pequena cozinha 
kitchenette) e uma instalação sanitária privativa.

E entendimento da Administração Tributarias que a realização de simples obras de conservação 
e beneficiação dos prédios adquiridos para revenda não determina, por si só a caducidade do direito 
a isenção.

Segundo a jurisprudência são obras de conservação e de beneficiação as destinadas a manter 
o prédio nas condições em que este se encontrava a data da aquisição tais corno obras de reparação 
limpeza, etc...

No caso em analise o aumento do número de unidades de alojamento e consequentemente do 
número de camas consubstancia uma alteração na forma como é articulada a distribuição do espaço 
interior do hotel, a maneira como se encontram dispostos os respetivos compartimentos, ou seja, modo 
por que as divisões se conjugam entre si.

Assim, as obras efetuadas no Hotel -Apartamento Neptuno não integram o conceito de simples 
reparações ou beneficiações indispensáveis à sua conservação. De facto, as obras alteraram substancial-
mente a estrutura do prédio implicando uma alteração na fisionomia, configuração, disposição e equilibro 
arquitetónico do mesmo, o que determina a perda do direito à isenção (artº 16º, n.º 1 do CIMSISD).

Acresce que, tal como foi já dito, a Eurimobe cedeu à Iberotel, por um período de 12 anos e com 
inicio em 01.06.2002, a exploração turística do Hotel, o que pressupunha, também a perda do direito 
à isenção.

Aplicação da lei no tempo
Segundo o disposto no artº 45º n.º 1 da Lei Geral Tributaria (LGT) o direito de liquidar os tributos 

caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos quando 
a lei não fixar outro.

Nos termos do n.º 5 do ari 31º do Decreto -Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro que procedeu a 
substituição do imposto municipal de sisa pelo IMT mantém -se aplicáveis as normas do CIMSISD aos 
factos tributários ocorridos na vigência do imposto municipal de sisa incluindo os factos que tenham 
beneficiado de isenção e que venham a ficar sem efeito na vigência do presente Código.

Assim, e uma vez que o facto tributário ocorreu na vigência do CIMSISD, o imposto poderá ser 
liquidado nos oito anos seguintes à transmissão ou à data em que a isenção ficou sem efeito (art 92º, 
do CIMSISD, na redação do Decreto -Lei n.º 472/99, de 8 de  -Novembro).

III  - Da aquisição de prédios destinados exclusivamente para habitação.
A Lagos Praia ao adquirir à Eurimobe 330 frações do Hotel -Apartamento Neptuno beneficiou da 

isenção prevista no art 9º do CIMT relativamente a 315 destas frações pelo facto das mesmas terem 
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sido consideradas exclusivamente para habitação e ser o valor de alienação inferior ao limite de isenção 
estabelecido.

No entanto e nosso entendimento que não estamos perante uma situação enquadrável no referido 
artigo, conforme passaremos a demonstrar.

São considerados estabelecimentos hoteleiros os empreendimentos turísticos que se destinam a 
proporcionar mediante remuneração serviços de alojamento e outros serviços acessórios ou de apoio 
com ou sem fornecimento de refeições (ad 2º Decreto -Lei n.º 167/91 de 4 de julho.

Não nos debruçaremos sobre a qualificação jurídica deste empreendimento uma vez que a deno-
minação do mesmo  - Hotel -Neptuno  - e por si só reveladora da atividade desenvolvida que alias obriga 
a existência de uma licença de utilização turística.

Da leitura do artº 10 n.º 2 al b) do Decreto -Regularnentar n.º 16/99 de 18 de agosto resulta que 
as 330 frações nunca poderiam ser utilizadas como habitação uma vez que estamos perante um em-
preendimento hoteleiro.

A referida norma legal dispõe que não se consideram estabelecimentos hoteleiros os edifícios 
ou suas frações autónomas que sejam utilizados como habitação e em que se aceitem com caráter 
estável, hóspedes até ao número de três. Daqui resulta que às frações não podem ser simultaneamente 
habitacionais e objeto de exploração turística, pelo que estando perante 330 frações afetas a exploração 
turística não podem as mesmas beneficiar do direito a isenção de IMT prevista para a aquisição de 
prédios destinados exclusivamente a habitação.

Alem do mais no que diz respeito aos hoteis -apartamentos com classificação de 4 estrelas são 
considerados requisitos mínimos, nomeadamente (i) a existência de zonas de utilização comum, tais 
como instalações sanitárias comuns, restaurante ou bar, e (ii) de zonas de serviço, onde se incluem 
garagem ou parque de estacionamento entre outros.

Como tal, é nosso entendimento que as 330 frações não constituem um ramo independente afeto 
a habitação. De facto, o espaço onde estas se integram implica a existência de um conjunto de frações 
afetas aos serviços de exploração turística que incluem um conjunto de intraestruturas indissociáveis 
das 330 frações destinadas ao alojamento e acessíveis a todos os utentes do hotel e que, como tal, cons-
tituem uma unidade única que não se integra no conceito jurídico de prédio destinado exclusivamente 
a habitação previsto no art 9º do CIMT.

Alem do mais segundo o artº 30º, n.º 1 do Decreto -Regulamentar 16/99 pelo menos 70% das 
unidades de alojamento devem estar afetas a exploração turística do empreendimento Daqui resulta 
claramente a vertente não habitacional das frações transacionadas.

E tanto assim e que no Processo de fusão por incorporação da Lagos Praia pela Eurimobe (Processo 
n.º IMT/IS2326/04) que correu termos nesta divisão, esta ao incorporar a Lagos Praia, apropriou -se do 
seu património (no qual se integravam as 330 frações acima referidas) requerendo isenção de pagamento 
de IMT ao abrigo do disposto no art 1º n.º 1 alínea a) do Decreto -Lei n.º 404/90 de 21 de dezembro.

Segundo esta disposição estão isentas de IMT as transmissões onerosas de imóveis não destina-
dos a habitação Ora o requerimento apresentado pela Eurimobe foi deferido por se entender que Hotel 
Apartamento Neptuno incluindo as suas 330 frações não integravam o conceito de habitação.

Assim não se entende como poderia a Lagos Praia beneficiar de isenção de IMT ao abrigo do art 9º, 
do CIMT  - prédios destinados exclusivamente a habitação  - e posteriormente requerer isenção de IMT 
relativamente as mesmas frações no âmbito do processo de fusão com a Eurimobe com fundamento 
oposto  - imóveis não destinados a habitação.

IV -Proposta
Face ao exposto propõe -se:
1  - Que se informe a DSIVA e a DF Porto da presente informação.
2  - Que se informe os Serviços de finanças de que as frações autónomas integradas em empreen-

dimentos turísticos devem ser classificadas como “Serviços” para efeitos do artº 41º do IMI e artº 17º 
n.º 1 c) do CIMT sendo de alterar a respetiva matriz e retificado as correspondentes liquidações de 
SISA/IMT.

3  - Que em particular, se informe o SE de Vila Real de Santo António para que proceda à liquidação 
do Imposto Municipal de Sisa devido pela caducidade da isenção e a liquidação do IMT devido pela 
transmissão do artº 2638 bem como o SF Portimão para que proceda a liquidação do IMT devido pelas 
transmissões efetuadas com respeito aos artigos 4029, freguesia 08.11.01, e 8704 e 11373, freguesia 
08.11.03.”

I) Sobre a informação que antecede recaiu despacho de concordância de fls 32, dos autos, proferido 
em 16 de maio de 2007, pelo Substituto Legal do Diretor -Geral;

J) Por ofício com data de 13 de agosto de 2007 foi enviada à impugnante notificação para apre-
sentação de modelo 1 de IMI (fls 348, do processo administrativo, Vol II);

K) Em 31 de agosto de 2007, a impugnante enviou requerimento de fls. 39/40 (356/357, do PA), 
que se dá por reproduzido para todos os efeitos legais, invocando não haver “motivo para que seja 
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entregues a declaração Mod. 1, do IMI...” uma vez que a classificação que competia às frações em 
causa era a de “habitação”.

L) Em 3 de setembro de 2007, foi lavrada a seguinte informação (fls 43, dos autos)
“INFORMAÇÃO

Por despacho do Diretor Geral dos Impostos foi determinado que fosse alterada a classificação das 
330 frações do artigo urbano 2638 da freguesia de Monte Gordo, porquanto as mesmas foram classi-
ficadas como habitação quando deveriam ser serviços, já que as mesmas fazem parte de uma unidade 
turística.

Neste sentido foi notificada a proprietária, Eurimobe  - Administração de Investimentos imobiliá-
rios, SA para, voluntariamente, no prazo de 15 dias, apresentar novas declarações Mod. 1 de IMI com 
vista à respetiva alteração matricial.

Em 31 de agosto de 2007 vem a proprietária apresentar requerimento alegando que as frações em 
causa se encontram classificadas como habitacionais e que considera não haver motivo para que seja 
apresentado novo Mod. 1 de IMI.”

M) Na mesma data foi lavrado despacho de fls 43, dos autos:
“DESPACHO

De acordo com o relatório elaborado pelo Diretor de Serviços do Imposto Municipal sobre as Trans-
missões onerosas de Imóveis (DSIMT) o qual mereceu concordância do Diretor Geral dos Impostos foi 
determinado que as 330 frações do artigo urbano 26.38 da freguesia de Monte Gordo, cujo destino foi 
indicado como habitação, sejam alteradas para serviços. Efetivamente tais frações fazem parte integrante 
de um imóvel destinado à exploração turística, cuja exploração foi cedida pela anterior proprietária a 
Lagos Praia  - Empreendimentos Imobiliários SA a título oneroso, a Iberotel.

Também relativamente ao processo de fusão por incorporação da Lagos Praia pela Eurimobe, 
foi requerida e concedida a isenção de IMT das ditas frações, nos termos do disposto no artº 1º, n.º 1 
alínea a) do Dec -Lei n.º 404190, de 21 de dezembro, segundo o qual estão isentas de IMI as transmis-
sões onerosas de imóveis não destinados a habitação.

Ora, tendo as mesmas, beneficiado de isenção nos termos atrás referidos e certo que a sua clas-
sificação não poderá ser habitação.

Face ao exposto INDEFIRO o requerimento devendo este serviço proceder oficiosamente as 
necessárias retificações matriciais já que não foi cumprida a notificação efetuada em 16 de agosto do 
corrente ano, não tendo sido supridas as faltas voluntariamente pelo contribuinte. Notifique -se.”

N) Com data de 3 de setembro de 2007 foi enviada notificação, por oficio n.º 9540, acompanhada 
com a informação referida no ponto anterior, do despacho que recaiu sobre o requerimento de 31 de 
agosto de 2007, da impugnante, recebida em 2007 -09 -05 (fls. 42, dos autos e 371, do PA);

O) Em 12 de novembro de 2007 a impugnante requereu segundas avaliações do prédio urbano 
inscrito na matriz sob o artº 2638, conforme requerimento de fls. 47 a 58, dos autos, que se dá por 
reproduzido para todos os efeitos legais, formulando as seguintes conclusões (fls 47 a 58, dos autos e 
347 a 385, do processo administrativo, Vol II):

“(...)
A classificação de um imóvel como habitação é uma classificação de natureza objetiva e não sub-

jetiva. Para proceder a essa classificação em primeira linha atende -se a um requisito de ordem formal 
que é o licenciamento, Caso existe será em função que o prédio será classificado.

O enquadramento depende da utilização prevista no licenciamento, independemente da classifi-
cação dada ao imóvel.

No documento emitido pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António que serviu de base 
à constituição da propriedade horizontal todas as frações que a aqui em causa, quer as restantes com 
idênticas características foram identificadas como habitação.

No caso em apreço não existe ainda licenciamento. A falta de licença não pode ser imputada ao 
requerente mas sim à Câmara Municipal que há muito ultrapassou os prazos legalmente fixados para 
apreciação do pedido.

Como é por certo do conhecimento desse serviços os imóveis com as características daquele aqui 
em causa são licenciados como habitação e como tal inscritos na matriz predial urbana.

O facto de o imóvel ser cedido para alojamento temporário não permite a sua classificação como 
serviços e não como habitação.

A classificação dos imóveis como estabelecimento hoteleiro nos termos definidos na legislação 
respetiva em nada condiciona a classificação para efeitos de IMI.

Esta interpretação conduziria em certos casos, a que a classificação dos imóveis, fosse alternando 
de período para período o que se mostra absolutamente contrário à razão de ser da norma do código do 
IMI que faz depender a classificação apenas do licenciamento que aliás se sobrepõe à efetiva afetação 
do bem.

Veja -se que apenas nos casos em que não existe licenciamento se atende ao destino normal.
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E, neste caso o destino normal aqui em causa é, ao contrário do que a Administração Fiscal en-
tende, para habitação.

O facto de estar enquadrado num empreendimento turístico não obsta a que seja classificado 
como habitação.

Contrariamente ao que é afirmado pelo requerente não baseou o pedido de isenção de IMT... nem 
este foi concedido com base no facto de se tratar de um imóvel destinado a habitação.

Aliás à data essa não era sequer uma exigência da lei.
E como resulta inequívoco da análise dos elementos anexos ao requerimento relativo ao pedido 

de isenção o imóvel em causa foi identificado como habitação são sendo essa a qualificação posta em 
causa não obstante resultar inequívoco que estavam em causa imóveis enquadrados num aldeamento 
turístico.

(...)”.
P) Em 26 de março de 2008, no Serviço de Finanças de Vila Real de Santo António foi lavrado o 

“TERMO DE AVALIAÇÃO” (fls. 69, dos autos):
“Aos dias do mês de março de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente a 

Sra. Maria Andrez, chefe do mesmo Serviço, comigo Vicente Estrela, compareceram os peritos regionais 
José Machado e Francisco Afonso, e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram 
que (tendo visto e examinado, por inspeção direta o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: 
sim...) o avaliaram, com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito 
na ficha de avaliação n.º 1959S67 do prédio com o artigo de matriz 2638  - DE, da freguesia de Monte 
Gordo. Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Vicente 
Estrela, Técnico Tributário, que o subscrevi.

Declaração dos Peritos Regionais
Relativamente à avaliação inicial, não foram apresentados novos elementos.
Assim, foram considerados os pressupostos da 1ª avaliação, mantendo assim o valor desta.
No referente à reclamação do contribuinte, no sentido de considerar a afetação “habitação”, a 

mesma não foi aceite, por se verificar que à presente data, o edifício não possui licença de utilização 
camarária e todo o edifício, está a funcionar como unidade hoteleira de 4 estrelas.

Declaração do Representante do Contribuinte.
Conforme declaração assinada, apensa a este termo de avaliação e rubricada por todos os inter-

venientes.”
Q) O Perito do contribuinte lavrou o seu “LAUDO” (fls. 70 e 71, dos autos):
Gibelino Lopes da Encarnação, advogado, na qualidade de representante do sujeito passivo de-

nominado Eurimobe  - Administração de Investimentos Imobiliários, S.A., no âmbito da comissão a 
que se refere o artigo 76º da Código do IMI, não concordando com a posição assumida pelos peritos 
regionais designados pelo Diretor Distrital de Finanças, declara o seu voto vencido, com os seguintes 
fundamentos:

1. Nos termos do n.º 2 do artigo 6º do Código do IMI resulta claro que, em primeira linha, a qua-
lificação dos prédios urbanos decorre dos fim para que estão licenciados e, apenas na falta de licença, 
se atende à sua destinação normal.

2. A fração objeto da presente avaliação integra -se num prédio que foi remodelado, para o qual, 
à presente data, ainda não foi emitida a licença de habitabilidade ou de utilização pela competente 
Câmara Municipal.

3. Contudo; nada obsta a que prédios ainda não licenciados sejam inscritos na matriz.
4. E, no caso em apreço, tal licenciamento encontra -se em curso, tendo na sua base um projeto de 

licenciamento de construção aprovado pela Câmara Municipal em que as frações do prédio em causa 
são destinadas a habitação.

5. Por outro lado, foi emitida certidão pela Câmara Municipal relativa à constituição da propriedade 
horizontal onde se integra a fração objeto da presente avaliação, onde a mesma foi identificada como 
sendo destinada habitação, o que aconteceu igualmente na respetiva escritura pública de constituição 
da referida propriedade horizontal, tudo como se dá conta no requerimento apresentado pelo sujeito 
passivo.

6. Os referidos procedimentos camarários tem na sua base, como não podia deixar de ser, o facto 
de que o processo de licenciamento de construção do prédio onde se integra a fração em apreço iden-
tificar as mesmas como destinadas a habitação.

8. Ora, se o sujeito passivo, desde início, sempre requereu o licenciamento das frações para habi-
tação e estando estas em condições de assim serem licenciadas, assim o serão forçosamente licenciadas 
a final.

9. Não fazendo sentido, inscrever esta fração (e as restantes) como sendo destinada a serviços e, 
daqui a um curto período de tempo, ter que vir o sujeito passivo a pedir a alteração da sua destinação 
para habitação com base na licença camarária que irá ser emitida.



2233

7. Pelo que, como não pode deixar de ser, o licenciamento final do prédio será sempre um licen-
ciamento de habitabilidade, ou seja, um licenciamento das frações como sendo destinadas a habitação, 
em conformidade, aliás, com a licença de construção anteriormente aprovada.”

R) Nas segundas avaliações foram mantidas a afetação como “serviços” (fls 438 e ss, do processo 
administrativo, Vol. I);

S) Em 16 de junho de 2008 a impugnante apresentou no Serviço de Finanças de Vila Real de 
Santo António o requerimento de fls. 60 e 61, com o seguinte teor:

“Eurimobe  - Administração de Investimentos Imobiliários S.A., tendo requerido segunda avaliação 
de prédios urbanos correspondentes às frações autónomas do prédio em regime de propriedade hori-
zontal, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2638, da freguesia 081603, vem, em complemento 
da informação prestada, expor e requerer o seguinte:

1. Nos pedidos de segunda avaliação referidos, veio o Contribuinte requerer a classificação dos 
imóveis em causa como “Habitação” e não como “Serviços”.

2. Além dos factos e argumentos aí invocados, que o Contribuinte mantém na íntegra, um elemento 
de informação adicional deve ainda ser aduzido.

3. Conforme se referiu, até ao momento, ainda não foi emitido pela Câmara de Vila Real de Santo 
António o alvará de licença de habitação ou ocupação do imóvel.

4. Enquanto tal não sucede, cumpre -nos destacar que existem situações paralelas  - que aliás 
constituem a regra, designadamente no Algarve, em empreendimentos com esta natureza  -, que deve 
ser tomada em consideração e que terão de conduzir a uma conclusão única, sob pena de se tratarem 
de forma distinta situações idênticas em claro desrespeito pelo principio da igualdade.

5. A título meramente exemplificativo, refere -se que a sociedade Iberotel - Hotelaria e Tu-
rismo, S.A., do mesmo grupo a que o Contribuinte pertence detém outros imóveis sitos no Alvor, e na 
Praia da Rocha com as mesmas características dos imóveis aqui em causa e destinado aos mesmos fins, 
tratando -se de uma situação em tudo semelhante com a presente.

6. Relativamente a esses imóveis, a Câmara Municipal de Portimão emitiu alvará de utilização 
para habitação, assim reconhecendo a natureza deste tipo de imóveis.

7. Tal facto vem reforçar a argumentação apresentada pelo Contribuinte, sendo claro que duas 
situações iguais não podem ser tratadas de forma desigual.

8. Trata -se de algo que não pode deixar de ser tido em consideração pela Administração Fiscal na 
resposta aos pedidos de segunda avaliação em causa.

9. Como elemento comprovativo, o Contribuinte anexa os referidos alvarás (documentos 1 e 2), 
cuja junção ao processo vem requerer.

Mais reitera a sua total disponibilidade para prestar qualquer esclarecimento que reputem neces-
sário ao integral esclarecimento da matéria em análise.”

T) Em 11 de outubro a impugnante foi notificada da nova avaliação do imóvel, que passou a ser 
classificado como serviços (fls 45, dos autos);

W) Foram liquidados os IMT e respetivo imposto do selo referente às frações que haviam benefi-
ciado da isenção nos termos do artº 9º, do CIMT, as quais se encontram em execução fiscal (informação 
de fls. 429, do processo administrativo).

6. Conforme resulta da conclusão da alínea A) da recorrente, a questão que se pretende ver apre-
ciada no recurso é a de “determinar se, estando encerrada a 2ª avaliação de um dado imóvel, que o 
classificou de acordo com o seu destino normal, por inexistir licenciamento, pode o mesmo ser anulado 
pelo Tribunal com base na ocorrência posterior e, na pendência de uma impugnação judicial contra 
ato de fixação de valor patrimonial, do licenciamento que altera a sua classificação”.

Resumidamente, a recorrente entende que se verificam os pressupostos para a admissão do recurso, 
pelas seguintes razões:

Tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade jurídica, com 
capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, decorrendo, da 
interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo como escopo a 
uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num número indetermi-
nado de casos futuros,

Por outro lado, é pertinente a questão jurídica centrada na determinação do regime processual 
constante do artº. 663º do CPC e da sua aplicação no âmbito do direito administrativo a merecer uma 
apreciação por parte do STA, tendo em vista a necessidade de uma melhor aplicação do direito.

Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria 
acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas no quadro legal aplicável a estes casos, 
de ocorrência de facto superveniente, na pendência de impugnação judicial, sendo certo que a resposta 
a dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos pendentes 
em Tribunal, pelo que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, 
uniforme aplicação do direito.
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Entendimento diverso manifesta a recorrida segundo a qual não se verificam os pressupostos para 
a admissão do recurso porque:

Não existem dúvidas interpretativas quer quanto ao artigo 6.º, n.º 2 do CIMI, quer no que se refere 
ao artigo 663.º do CPC e à sua aplicabilidade plena no direito tributário e administrativo.

A questão não é suscetível de gerar um âmbito de interesse, muito menos alargado.
Nem permitirá uma melhor aplicação do direito uma vez que o direito já está a ser exemplarmente 

aplicado, como o foi no caso concreto pelo Tribunal a quo, na esteira do que tem sido as decisões do 
STA sobre a mesma matéria.

Vejamos então se ocorrem ou não os pressupostos legais para a admissão do recurso.
6.1. Os nºs 1 e 5 do artº 150º do CPTA, estabelecem, respetivamente, o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, 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.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 
n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo”.

Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetidamente, 
que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e principalmente, 
pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso 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 (Neste 
sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05  - Processo n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Prof. Mário Aroso, quando escreve 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.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende dos seguintes requisitos:
a) da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental;
b) de a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-

gatório de referência, o interesse objetivo, 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 e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Exige -se, assim, que questão a apreciar seja de complexidade jurídica superior ao comum em razão 
da dificuldade das operações exegéticas que cumpra efetuar, quando se esteja perante um enquadramento 
normativo particularmente complexo ou quando se verifique a necessidade de compatibilizar diferen-
tes regimes potencialmente aplicáveis ou se exija ao intérprete e ao julgador complexas operações de 
natureza lógica e jurídica indispensáveis à resolução das questões suscitadas. E tal relevância jurídica 
não pode ser meramente teórica, medida pelo exercício intelectual que seja possível praticar sobre as 
normas discutidas, mas uma relevância prática, com interesse e utilidade objetiva.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á nas situações em que esteja em causa uma ques-
tão que revele especial capacidade de repercussão social ou de controvérsia relativamente a futuros 
casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto das partes 
envolvidas no litígio, ou nas situações em que se possa entrever, ainda que reflexamente, a existência 
de interesses comunitários especialmente relevantes ou em que esteja em causa matéria particularmente 
sensível em termos do seu impacto comunitário.

Quanto ao 2º requisito  - a melhor aplicação do direito  - há de resultar da possibilidade de repeti-
ção, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09  - Processo n.º 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Isto é, a admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar, designadamente, quando, 
em face das características do caso concreto, se revele seguramente a possibilidade de esse caso con-
creto 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 
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ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como 
objetivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excecional 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 excecional, 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 excecional 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”.

6.2. Ora, no caso concreto dos autos, como já se referiu, a questão que a recorrente suscita é a de 
“determinar se, estando encerrada a 2ª avaliação de um dado imóvel, que o classificou de acordo com 
o seu destino normal, por inexistir licenciamento, pode o mesmo ser anulado pelo Tribunal com base 
na ocorrência posterior e, na pendência de uma impugnação judicial contra ato de fixação de valor 
patrimonial, do licenciamento que altera a sua classificação”.

No acórdão recorrido ficou escrito o seguinte:
“Sendo incontornável que o coligido artº. 6.º n.º 2 CIMI estatui serem prédios urbanos habita-

cionais, comerciais, industriais ou para serviços “os edifícios ou construções para tal licenciados ou, 
na falta de licença, que tenham como destino normal cada um destes fins”, num primeiro e superficial 
olhar, parece acertado o julgamento da 1.ª instância, porquanto, reportando -se ao momento em que se 
finalizou o ato avaliativo, não estando licenciado o imóvel visado, ou seja, não podendo funcionar o 
critério regra de classificação dos prédios urbanos, se tinha de atender ao respetivo “destino normal”, 
que, segundo os dados disponíveis, seria o da exploração turística, enquanto aparthotel. (Ressalva -se 
que esta pronúncia não envolve qualquer juízo sobre se a utilização deste último critério conduziria à 
espécie “para serviços”). Contudo, este aparente acerto tem de ser posto à prova e irremediavelmente, 
soçobra, pela consideração do facto de, em 8.5.2009, isto é, depois de encerrada a impugnada 2.ª 
avaliação, mas, muito antes de proferida a sentença recorrida, pela Câmara Municipal de Vila Real de 
Santo António, ter sido emitido alvará de utilização das 330 frações em disputa, que são identificadas, 
no anexo ao mesmo, como destinadas a “Habitação” – pontos U) e V) dos factos provados.

Assim tem de ser, porque, nos termos do artº. 663.º, n.º 1 e 2 CPC, ex vi do art. 2.º alínea e) CPPT, 
deve toda a sentença “tomar em consideração os factos constitutivos, modificativos ou extintivos do 
direito que se produzam posteriormente à proposição da ação, de modo que a decisão corresponda à 
situação existente no momento do encerramento da discussão”, sendo somente de atender “os factos que, 
segundo o direito substantivo aplicável, tenham influência sobre a existência ou conteúdo da relação 
controvertida.”. Por outras palavras, à sentença sob apreciação, impunha -se assumir e valorar o facto 
de, após a propositura desta impugnação judicial e antes de ser lavrada, ter passado a existir uma licença 
camarária de utilização habitacional, com relação às frações autónomas que tinham sido avaliadas no ato 
impugnado, o que, por força do direito substantivo aplicável, casuisticamente, o n.º 2 do art. 6.º CIMI, 
implicava uma diversa solução da problemática enformadora da relação jurídica disputada. Na verdade, 
por efeito da superveniente emissão e disponibilidade de licenciamento, as frações avaliadas, precisa-
mente, por falta de licença, como pertencendo à espécie para “serviços”, tinham de ser, imperativamente, 
classificadas e determinado o respetivo valor patrimonial tributário, como prédios urbanos habitacio-
nais, circunstância suscetível de fazer diferença no resultado final e definitivo da avaliação operada.

Resta anotar que a atendibilidade deste relevante facto jurídico superveniente se nos apresenta 
legitimada e reforçada pela constatação de, verificada a factualidade disponível, o pertinente processo 
de licenciamento haver sido promovido, junto dos serviços camarários, no decurso do ano de 2002 (o 
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO OU DE ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO n.º 106/09 
é referente ao processo n.º 13/02), sendo, também, verificável que, em todas as ocasiões e situações 
conexas com este processo e o anterior procedimento administrativo, maxime, de avaliação, a contri-
buinte/impugnante sempre fez apelo à pendência do identificado processo de licenciamento municipal”.

Daqui resulta então que o acórdão reconhece que a sentença, à primeira vista parece acertada pois 
que, “reportando -se ao momento em que se finalizou o ato avaliativo, não estando licenciado o imóvel 
visado, ou seja, não podendo funcionar o critério regra de classificação dos prédios urbanos, se tinha 
de atender ao respetivo “destino normal”, que, segundo os dados disponíveis, seria o da exploração 
turística, enquanto aparthotel, à data em que ocorreu”

Só que, tendo posteriormente à avaliação e no decurso do processo judicial surgido um facto 
superveniente – a concessão de licença para habitação – tal facto deveria ter sido tomado em conta na 
sentença. E, não o tendo sido, entendeu -se que a sentença errou, pois o ato de avaliação deveria ser 
anulado.



2236

E invocou o acórdão o disposto no artº 663.º, n.º 1 e 2 CPC, ex vi do artº. 2.º alínea e) CPPT, 
julgando improcedente a impugnação judicial com a consequente anulação da 2ª avaliação.

6.3. Então o que está em causa é saber se o artº 663º do CPC foi bem ou mal aplicado pelo Tribu-
nal recorrido. Porém, como ficou acima referido em transcrição de acórdão deste Supremo Tribunal, 
não basta um eventual erro de julgamento para ser admissível este tipo de recurso. Na verdade, para 
corrigir simples erros de julgamento existem outros recursos.

O que importa ao recurso de revista excecional é 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.

Ora, no caso dos autos, não se antevê uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de 
referência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e a capacidade de expansão da con-
trovérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma mera relevância teórica medida 
pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas.

Por outro lado, a questão a apreciar também não oferece complexidade jurídica superior ao comum 
em razão da dificuldade das operações exegéticas que cumpra efetuar, não estando em causa um enqua-
dramento normativo particularmente complexo ou a necessidade de compatibilizar diferentes regimes 
potencialmente aplicáveis ou ainda a exigência ao intérprete e ao julgador de complexas operações 
de natureza lógica e jurídica indispensáveis à resolução da questão suscitada. E tal relevância jurídica 
não pode ser meramente teórica, medida pelo exercício intelectual que seja possível praticar sobre as 
normas discutidas, mas uma relevância prática, com interesse e utilidade objetiva.

Finalmente, também não se adivinha que, em face das características do caso concreto, se revele 
a possibilidade de esse caso concreto 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 ainda que 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 objetivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão 
de regulação do sistema.

Em resumo e concluindo, embora do ponto de vista teórico a questão suscitada até pudesse ser 
interessante, a verdade é que os Tribunais se debruçam sobre casos concretos e não sobre questões 
meramente teóricas e, pelo que ficou dito, não se encontram preenchidos os requisitos legalmente 
exigidos para a admissão do presente recurso.

7. Nestes termos e pelo exposto não se admite o recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 5 de julho de 2012. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Procedimento de revisão da matéria tributável (artº 92º da LGT). Legitimidade da 
cabeça de casal para requerer e intervir em tal procedimento em representação da 
herança. Insindicabilidade judicial da fundamentação do acordo referido no n.º 3 
do citado artº 92º.

Sumário:

 I — O cabeça de casal tem poderes de administração da herança, até à sua liquidação e 
partilha (artigo 2079º do CC), pelo que tem legitimidade para intervir nos procedi-
mentos tributários e processos tributários, em representação da herança, de acordo 
com o disposto nos artigos 3.º, n.º 1 do CPPT, 15.º e 16.º, n.º 3, ambos da LGT.

 II — O acordo de peritos a que se refere o n.º 3 do artigo 92.º da LGT, exigindo em-
bora fundamentação em caso de alteração da matéria inicialmente fixada, não 
constitui um ato tributário em sentido técnico -jurídico, pelo que o tribunal não 
pode sindicar tal fundamentação, pois a isso se oporia a natureza de “acordo” e 
o n.º 4 do artº 86º da LGT.

 III — No entanto, admitindo a sindicabilidade da fundamentação, no caso concreto 
dos autos deve a mesma ter -se por cumprida se os peritos explicitaram, ainda 
que sumariamente, as razões da fixação do montante dos proveitos e dos custos.
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Processo n.º 488/12 -30.
Recorrente: Filipe Ricardo da Cruz Quintã e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I – Filipe Ricardo da Cruz Quintã e Adelaide Catarina da Cruz Quintã, herdeiros de Manuel 
Alcides Rosa Quintã, com os demais sinais dos autos vêm recorrer da sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Coimbra, que julgou improcedente a impugnação judicial por eles deduzida, contra 
as liquidações adicionais de imposto sobre o Valor Acrescentado e respetivos juros compensatórios no 
montante de € 38.853,40 e € 4.831,13 referente aos anos de 1999, 2000 e 2001, apresentando, para o 
efeito, alegações nas quais conclui:

1ª). O cabeça de casal tem poderes de mera administração ordinária da herança, não tendo poderes 
de disposição, salvo quanto a frutos ou outros bens deterioráveis e a frutos não deterioráveis, estes na 
justa medida da satisfação de certas despesas e encargos.

2ª). Fora destes casos, e sem prejuízo do disposto no artigo 2078º (legitimidade de o herdeiro 
desacompanhado poder reclamar para a herança a propriedade de um qualquer bem), os direitos rela-
tivos à herança só podem ser exercidos conjuntamente por todos os herdeiros e contra todos os her-
deiros (artº. 2091º, n.º 1), não podendo, pois, alienar, permutar ou onerar bens ou direitos imputáveis 
à herança.

3ª). Regra esta que se aplica ao pagamento do passivo hereditário in genere e às dívidas que es-
pecificamente o compõem, bem como à defesa dos direitos contestados, como expressamente refere 
OLIVEIRA ASCENSÃO (Sucessões, 4ª, 1989, p. 496), sendo indiferente a natureza da dívida concre-
tamente em causa.

4ª). A única exceção ao regime de legitimidade do cabeça de casal consta do artigo 154º do CPPT, 
sendo que aí, a intenção da lei foi, claramente, a de alargar os poderes legalmente conferidos ao cabeça 
de casal, reconhecendo -lhe legitimidade em sede de execução fiscal para a prática de atos — vg. paga-
mento de dívidas, constituição de garantias, compensação de créditos, penhora de bens  - que exorbitam 
da esfera de competência que resulta das atrás citadas normas juscivilísticas, tratando -se, no fundo, do 
reconhecimento legal de que, a contrario, sem a previsão normativa constante do artigo 154º do CPPT, 
os atos praticados em sede de pagamento coercivo das dívidas fiscais tinham de ser praticados pelo 
conjunto dos herdeiros, atentos poderes legalmente reconhecidos ao cabeça de casal.

5ª). O procedimento de revisão da matéria tributável constitui um procedimento que, envolve, 
ope legis, uma renúncia ao direito de impugnação da liquidação que seja feita com base na existência 
de um acordo em sede de comissão.

6ª). Esta, configura -se, assim, como um órgão quase -arbitral com poderes para dirimir uma con-
trovérsia de modo definitivo quando for alcançado um acordo quanto à matéria tributável.

7ª). Esse acordo, na medida em que envolve a definição de um quantum debetur, por um lado 
e, por outro lado, dá origem a um ato inimpugnável, não pode ser concebido como um ato de mera 
administração do património hereditário,

8ª). Nem a lei prevê a possibilidade de intervenção do cabeça de casal nesse procedimento,
9ª). sendo que, mesmo a admitir -se hipótese contrária, tal acordo apenas poderia ser subscrito 

por quem tivesse poderes para dispor do montante da dívida e, mais grave, do direito de impugnação 
judicial do ato praticado na sequência desse acordo.

10ª). Ora, o cabeça de casal não tem poderes, desacompanhado dos restantes herdeiros, intervir 
num procedimento que afeta juridicamente o conjunto dos direitos que integram o património hereditá-
rio, da mesma forma que também não teria poderes para renunciar ao direito de impugnar a liquidação 
ou para estabelecer por acordo um montante que seja fixado como dívida do património hereditário.

11ª). Ora, ao dispor desse direito, nos termos do artigo 86º, n.º 4, da LGT, o cabeça de casal 
praticou um ato para o qual a lei não lhe atribui competência, e que, para mais, é um manifesto ato de 
disposição porque subtrai ao património hereditário um direito que o integra e que apenas poderia ser 
exercido, em conjunto, por todos os herdeiros.

12ª). Uma vez que o ato em matéria tributária praticado pelo cabeça de casal excedeu os limites 
dos poderes que a lei lhe atribui, o mesmo não é oponível aos recorrentes, que, assim, podem impugnar 
as liquidações em crise.

13ª). As quais padecem de manifesta falta de fundamentação porquanto não permitem a um desti-
natário normal, colocado na situação concreta do contribuinte, conhecer o iter cognoscitivo e valorativo 
prosseguido pelo autor do ato para o conformar nos termos em que o conformou.

14ª). Desde logo, de acordo com a fundamentação lavrada no procedimento, fica -se sem saber 
por que razão ou razões, sejam elas de facto, de direito, científicas, técnicas, económicas ou de expe-
riência comum, se chegou ao resultado final, nomeadamente, porque é que os peritos concordaram em 
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considerar como mais representativo o período temporal transcrito no mapa A e bem assim porque é 
que atribuíram 40% do valor das vendas.

15ª). Depois fica -se também sem saber, de forma expressa como é que foram alcançados os valores 
dos proveitos, ficando -se sem conhecer a razão de ser de tal procedimento.

16ª). Ora, mesmo tendo existido um acordo, a lei não subtrai o ato que venha a ser praticado na 
sequência deste do dever de fundamentação.

17ª). Sendo que essa fundamentação sempre será exigida para justificar a atuação da administra-
ção perante a definição de uma obrigação assente num crédito de natureza indisponível, que reclama, 
precisamente, que se explicitem as causas justificativas do acordo obtido, sendo também por aí que se 
deverá aferir se os intervenientes no acordo agiram de acordo com a lei (no caso da administração) e 
o mandato que delimitava a sua atuação (no caso do perito do contribuinte).

Termos em que e nos mais de direito deve a sentença recorrida ser revogada e, consequentemente, 
proferido douto acórdão que julgue procedente a impugnação judicial, com todas as legais consequências.

II – A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
III  - O MP emitiu parecer a fls. 216/217 no sentido que o presente recurso não merece provi-

mento.
IV  - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V  - Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º). A Administração Tributária [em cumprimento da ordem de serviço nº36.882, de 22 de agosto 

de 2002] encetou a 30 de setembro de 2002 uma ação inspetiva a Manuel Alcides Rosa Quintã que, 
todavia, falecera a 8 de julho desse ano.

2º). A morte daquele ocorreu sem que tivesse formulado testamento ou outra disposição de última 
vontade, tendo -lhe sucedido sua mulher, Maria Otília da Cruz Pedreiro Rosa, com quem se encontrava 
casado em primeiras núpcias de ambos sob o regime de bens de comunhão de adquiridos, bem como 
seus dois filhos, os Impugnantes Filipe Ricardo da Cruz Quintã e Adelaide Catarina da Cruz Quintã, 
todos como tal habilitados por escritura de 7 de outubro desse mesmo ano.

3º). A ação inspetiva teve âmbito geral, versou sobre os anos de 1999, 2000 e 2001 e sobre 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e Imposto sobre o Valor Acrescentado, sendo 
que a atividade que aquele desenvolvera era a de comércio por grosso de matérias primas agrícolas, 
animais vivos e outros [CAE 51.110], desenvolvendo ainda, como atividade secundária, a de extração 
de areias, encontrando -se enquadrado no regime normal trimestral, para efeitos de Imposto sobre o 
Valor Acrescentado.

4º). A ação inspetiva fora suscitada pelo processo penal então pendente no Tribunal Judicial da 
comarca de Cantanhede, com o n.º 699/98, cujo objeto contendia com a extração ilegal de inertes, no-
meadamente areias, na área protegida das Dunas da Tocha, em que o falecido era suspeito ou arguido de 
ter de algum modo nisso participado, quando, por outra parte, não declarara à Administração Tributária 
rendimentos que dessa atividade tivesse auferido; igualmente foi a ação inspetiva suscitada pelo facto 
de o falecido ter sido declarado falido, sendo que os bens de que usufruía pertenciam à sociedade de 
direito britânico, Baymatic Services Limited, sediada nas Ilhas de Turk e Caicos.

5º). No âmbito da aludida ação falimentar, com o n.º 203/2001 da 2ª Secção daquele Tribunal, 
o falecido e sua mulher haviam sido declarados insolventes, por decisão de 7 de novembro de 2001, 
tendo sido justificados créditos em valor superior a 30.000.000$00, tendo igualmente sido apreendidos 
para a massa, além de móveis, sete prédios, entre rústicos e urbanos.

6º). Os créditos ali reclamados seriam todos extrajudicialmente satisfeitos, vindo a ser levantados 
os efeitos pessoais da insolvência e reabilitada a viúva (havia já então falecido seu marido), bem como 
levantada a apreensão de bens, por decisão de 26 de maio de 2003, que finalizou tal processo.

7º). No decurso do processo falimentar fora igualmente interposta impugnação pauliana das 
alienações a favor da sociedade de direito estrangeiro referida no ponto 4., que foram declaradas ino-
poníveis em relação à massa falida.

8º). Sob o contexto descrito no ponto 2., as notificações do procedimento inspetivo de início e de 
apresentação de documentos seriam efetuadas na pessoa da referida viúva, cabeça de casal da herança 
aberta por óbito do marido, que continuou por partir, bem como na do mencionado Impugnante.

9º). Todavia, nenhum deles pôde apresentar nem soube indicar onde a documentação da escrita 
do falecido, como livros e registos.

10º). Assim, porque pelo menos relativamente à atividade de extração de areias, de que houvera 
confirmação de ter sido exercida no triénio objeto de inspeção, a Administração Tributária, para além 
de ter efetuado correções aritméticas (restritas ao ano de 2000), socorreu -se de métodos indiretos, sob 
a falta daquela documentação e de declarações para efeito de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares e de Imposto sobre o Valor Acrescentado, naqueles anos, do falecido (à exceção da declaração 
para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares do ano de 2001, que contudo não 
continha anexo «C», referente à sua atividade).
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11º). Formuladas as propostas para fixação de matéria tributável para aquele triénio, pelo modo 
acima indicado no relatório final da ação de 10 de dezembro de 2002, viriam a ser aprovadas por des-
pacho do dia 13 seguinte.

12º). Notificada de tanto, a cabeça de casal suscitou procedimento de revisão em 20 de fevereiro 
de 2003, invocando, em suma, sem embora pôr em causa o recurso a métodos indiretos, o excesso 
nos rendimentos coletáveis ali determinados para os anos de 2000 e 2001; assim, arguiu o critério 
utilizado para o seu apuramento de desfasado da realidade e das regras económicas de experiência 
comum, amostragem de base inválida, incompreensível a desconsideração dos necessários custos, ou 
a anulação de faturas, ou a caraterística de descontinuidade própria do exercício da atividade cujos 
rendimentos se pretendia determinar, o preço por metro quadrado de areia adotado, tudo enfim, levando 
àquele excesso.

13º). Na reunião final da comissão, naquele procedimento, de 30 de abril de 2003, os peritos 
chegaram a acordo, sob os seguintes pressupostos e conclusões:

…«3) Estando excluída a hipótese de analisar os documentos antes referidos [de escrita da ati-
vidade do de cuius] para averiguar do eventual exagero da quantificação dos valores tributáveis, os 
peritos consideram o seguinte:

a) não põem em causa a tributação por avaliação indireta, visto que não existem elementos de 
escrita de suporte das operações comerciais efetuadas;

b) a metodologia de quantificação dos valores tributáveis, baseada nos documentos requisita-
dos às tipografias (conforme mapa D, anexo 11, fls.222) do relatório de inspeção e nos documentos 
comprovadamente emitidos, obtidos através dos cruzamentos de informação com diversos clientes 
do sujeito passivo, apenas merece reparo no aspeto de se admitir que todos os impressos de faturas 
requisitados às tipografias foram considerados como emitidos a clientes, já que isso não resulta ne-
cessariamente do cruzamento dos dados obtidos através dos seus clientes e que se encontram juntos 
ao relatório de inspeção;

c) conforme se verifica no mapa A, em anexo V, fls. 35 do relatório, prova -se no processo que o 
sujeito passivo utilizou faturas dos livros requisitados com a numeração 2501 e 5000 e de outro tipo 
de faturas (destinadas a faturas globais compreendendo diversas guias de remessa) requisitadas com 
a numeração 1 e 250 (mapa D antes referido em requisição à Gráfica Mirense). Resulta do mapa, 
construído a partir dos dados recolhidos de clientes, que a fatura n.º 2701 foi emitida em 08/04/2000 
e que a fatura 3164 foi emitida a 14/09/2000;

d) subsistindo incerteza quanto à utilização da totalidade dos impressos das faturas requisitadas, 
critério este que fundamentou os cálculos de quantificação dos valores tributáveis no relatório do 
exame à escrita (veja -se o ponto V do relatório de fls. 12 a 16) os peritos concordaram em considerar 
como mais representativo esse período temporal transcrito no mapa A, em que são conhecidas faturas 
emitidas pelo sujeito passivo, e em fazer extrapolações do resultado para o período restante do ano 
de 2000 e para o ano de 2001;

e) nessa linha de pensamento, constata -se que entre a primeira fatura com o n.º 2701 e a última, 
com o n.º 3164, vão 464, a que acresce a fatura 22 -A da outra série de faturas, somando assim 465 
faturas presumivelmente emitidas nesse período, que corresponde ao período de 160 dias. Extrapo-
lando para todo o ano, resulta o número estimado de 756 faturas emitidas (464/160x260). Nos cálculos 
considerou -se 260 dias úteis (52 semanas x5 dias).

4. Considerando que o valor médio de cada fatura do mapa A é de €146,97, conforme ponto V.7 
do relatório de inspeção, fls.14, teremos o volume de negócios anual estimado de €111.109,00 (756 
faturas de valor médio de €146,97).

5) Os peritos reconhecem também que a atividade comportou necessariamente custos, com re-
moção de areias e preparação de caminhos, que exigem trabalhos com máquinas escavadoras, tendo 
associados custos com a sua compra ou aluguer e despesas inerentes de combustíveis, e mão de obra, 
a que atribuem 40% do valor das vendas, na falta de qualquer documentação de suporte.

6) Resulta assim o rendimento líquido em sede de IRS, categoria B (em euros):

Ano de 2000
a) Proveitos ……………………………111.109,00
b) Custos ………………………………44.444,00
c) Rendimento Líquido………………66.665,00

Ano de 2001. Tendo em conta que a empresa está enquadrada no regime simplificado de tributação 
(no cadastro da DGCI consta que não tem contabilidade organizada):

a) Proveitos……………………………...111.109,00
b) Rendimento Tributável ………………22.221,80
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7) Em sede de IVA, a base de incidência em cada um desses anos será de €111.109,00. Tendo 
no entanto em conta que, conforme mapa A em anexo V e conclusões do relatório (ponto 1.2, fls. 5) 
que no ano de 2000 a importância de €572,66 (114.809$00) resulta de IVA liquidado e não entregue 
(correções técnicas por avaliação direta), sendo €462,31 referentes ao 2º trimestre de 2000 e €110,35 
ao 3º trimestre desse ano.

8) Relativamente aos valores do ano de 1999 o perito do contribuinte não pôs em causa os valores 
fixados pelo que os mesmos se mantêm.

9) EM CONCLUSÃO, os peritos acordam:
a) com os pressupostos da tributação por avaliação indireta, nos três exercícios de 1999, 2000 

e 2001;
b) em não alterar os valores fixados para o ano de 1999;
c) em sede de IRS, alterar o rendimento líquido da categoria B do S.P. com o NIF ………………………., 

para €66.665,00 no ano de 2000 e de €22.221,80 no ano de 2001, de que resulta o rendimento global 
líquido do primeiro ano de igual montante e no segundo ano de €22.693,83 (este último ano inclui 
472,03 de rendimento líquido categoria A).

O rendimento líquido da cat. B do ano de 2000 já inclui os 3.380,35 de correções aritméticas 
(ver fls. 4 do relatório);

d) em sede de IVA alterar o imposto em falta:
 - no ano de 2000 o montante de €18.315,87. Este valor resulta do volume de negócios de 111.109,00, 

que à taxa de 17%, produz o montante de €18.888,53, abatido de €572,66 tributado por avaliação 
direta, dos quais €461,31 referentes ao 2º trimestre e €110,35 do 3º trimestre. O imposto devido reparte-
-se pelos períodos seguintes:

1º trimestre …………………………€4.722,13
2º trimestre …………………………€4.259,82
3º trimestre …………………………€4.611,79
4º trimestre ……………………….€4.722,13

 - no ano de 2001 o montante de €18.888,53. Este valor resulta da base tributável de 111.109,00, 
que à taxa de 17%. O imposto devido reparte -se pelos períodos seguintes:

1º trimestre …………………………..€4.722,13
2º trimestre …………………………..€4.722,13
3º trimestre …………………………..€4.722,13
4º trimestre …………………………..€4.722,14»

14. Relativamente ao ano de 1999, e sob os critério e método referidos na ata, o relatório inspetivo 
havia concluído que:

«[em sede de IRS] a correção proposta ao lucro tributável declarado é de €9.700,02 (1.944.679$00). 
O valor apurado corresponde a 1.830m3 de areia extraída e comercializada, atendendo ao preço médio 
por metro cúbico presumido (9.700,02/€5,30).» e, em sede de IVA (a uma taxa de 17%):

€2.351,52 nos 1º e 2º trimestres = €399,76 em cada um
€2.498,49 nos 3º e 4º trimestres = €434,74 em cada um,
Sendo assim de «um total de IVA não liquidado de €1.649,00»

15. Na sequência do descrito acordo, a Administração Tributária viria a elaborar, além do mais, 
as seguintes liquidações adicionais de Imposto sobre o Valor Acrescentado:

 - relativa ao ano de 1999, com o n.º 03205507, de 2 de junho de 2003, com dívida de imposto de 
€18.888,53, com prazo de pagamento terminando a 31 de agosto de 2003;

 - relativa ao ano de 2000, com o n.º 03205502, de 2 de junho de 2003, com dívida de imposto de 
€18.315,87, com prazo de pagamento terminando a 31 de agosto de 2003;

 - relativa também ao ano de 2000, com o n.º 03018913, de 10 de fevereiro de 2003, com dívida 
de imposto de €572,66, com prazo de pagamento terminando a 30 de abril de 2003; e

 - relativa ao ano de 2001, com o n.º 03205497, de 2 de junho de 2003, com dívida de imposto de 
€1.649,00, com prazo de pagamento terminando a 31 de agosto de 2003.

16. E, paralelamente, elaborou a Administração Tributária, também, as seguintes liquidações de 
juros compensatórios daquelas dívidas Imposto sobre o Valor Acrescentado, por trimestres:

 - relativamente ao 1º trimestre de 1999, com o n.º 0305503 e 03205494, de 2 de junho de 2003, com 
juros no valor de € 519,82 e de €99,90, com prazo de pagamento terminando a 31 de agosto de 2003;

 - relativamente ao 2º trimestre de 1999, com o n.º 503205504 e 03205494, de 2 de junho de 2003, 
com juros no valor de €435,60 e de €92,92, com prazo de pagamento terminando a 31 de agosto de 2003;

 - relativamente ao 3º trimestre de 1999, com o n.º 03205505 e 03205494, de 2 de junho de 2003, 
com juros no valor de €356,19 e de €91,31, com prazo de pagamento terminando a 31 de agosto de 2003;
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 - relativamente ao 4º trimestre de 1999, com o n.º 03205506 e 03205496, de 2 de junho de 2003, com 
juros no valor de €269,87 e €83,82, com prazo de pagamento terminando a 31 de agosto de 2003;

 - relativamente ao 1º trimestre de 2000, com o n.º 03205498 e 03018912, de 2 de junho e de 10 
de fevereiro de 2003, com juros no valor de €850,37 e €75,01, com prazo de pagamento terminando 
a 31 de agosto de 2003;

 - relativamente ao 2º trimestre de 2000, com o n.º 03205499, de 2 de junho de 2003, com juros 
no valor de €691,14, com prazo de pagamento terminando a 31 de agosto de 2003;

 - relativamente ao 3º trimestre de 2000, com o n.º 03205500, de 2 de junho de 2003, com juros 
no valor de €667,76, com prazo de pagamento terminando a 31 de agosto de 2003; e

 - relativamente ao 4º trimestre de 2000, com o n.º 03205501, de 2 de junho de 2003, com juros 
no valor de €600,42, com prazo de pagamento terminando a 31 de agosto de 2003.

17. Os Impugnantes, que não participaram no procedimento de revisão, apresentaram a petição 
inicial da presente impugnação a 3 de outubro de 2003, pouco depois de terem tido conhecimento das 
discriminadas liquidações adicionais de Imposto sobre o valor Acrescentado e juros.

VI. De acordo com as conclusões das alegações, são duas as questões a conhecer no presente 
recurso, a saber:

a) O cabeça de casal tem legitimidade para, desacompanhado dos herdeiros, do de cujus, promover 
e participar no procedimento de revisão da matéria tributável previsto no artºs 91º e segs. da LGT?

b) O acordo obtido pelos peritos no referido procedimento encontra -se fundamentado?

Comecemos por conhecer da 1ª questão.
VI.1. Defendem os recorrentes a ilegitimidade da cabeça de casal para o referido procedimento, 

invocando, em resumo, os seguintes argumentos:
a). O cabeça de casal tem poderes de mera administração ordinária da herança, não tendo poderes 

de disposição, salvo quanto a frutos ou outros bens deterioráveis e a frutos não deterioráveis, estes na 
justa medida da satisfação de certas despesas e encargos, pelo que, fora destes casos, e sem prejuízo do 
disposto no artigo 2078ºdo CC os direitos relativos à herança só podem ser exercidos conjuntamente por 
todos os herdeiros e contra todos os herdeiros (artº. 2091º, n.º 1), não podendo, pois, alienar, permutar 
ou onerar bens ou direitos imputáveis à herança.

b). A única exceção ao regime de legitimidade do cabeça de casal consta do artigo 154º do CPPT, 
sendo que aí, a intenção da lei foi, claramente, a de alargar os poderes legalmente conferidos ao cabeça 
de casal, reconhecendo -lhe legitimidade em sede de execução fiscal para a prática de atos que exorbitam 
da esfera de competência que resulta das atrás citadas normas juscivilísticas.

c). Constituindo o procedimento de revisão da matéria tributável uma renúncia ao direito de 
impugnação da liquidação que seja feita com base na existência de um acordo em sede de comissão 
esse acordo, na medida em que envolve a definição de um quantum debetur, por um lado e, por outro 
lado, dá origem a um ato inimpugnável, não pode ser concebido como um ato de mera administração 
do património hereditário, nem a lei prevê a possibilidade de intervenção do cabeça de casal nesse 
procedimento,

d). Sendo que, mesmo a admitir -se hipótese contrária, tal acordo apenas poderia ser subscrito 
por quem tivesse poderes para dispor do montante da dívida e, mais grave, do direito de impugnação 
judicial do ato praticado na sequência desse acordo, sendo certo que o cabeça de casal não tem poderes, 
para, desacompanhado dos restantes herdeiros, intervir num procedimento que afeta juridicamente o 
conjunto dos direitos que integram o património hereditário, da mesma forma que também não teria 
poderes para renunciar ao direito de impugnar a liquidação ou para estabelecer por acordo um montante 
que seja fixado como dívida do património hereditário.

e). Ora, estando em causa um manifesto ato de disposição, porque subtrai ao património hereditá-
rio um direito que o integra e que apenas poderia ser exercido, em conjunto, por todos os herdeiros, o 
cabeça de casal excedeu os limites dos poderes que a lei lhe atribui, e, assim, o mesmo não é oponível 
aos recorrentes, que, assim, podem impugnar as liquidações em crise.

O MºPº, por sua vez, pronuncia -se pela legitimidade da cabeça de casal, porquanto:
a) A herança, enquanto unidade referencial exprime o conjunto das relações jurídicas patrimoniais 

de uma pessoa falecida e é sujeito passivo em direito tributário.
b) Como sujeito passivo a herança indivisa tem legitimidade para intervir no procedimento tribu-

tário (artº 65º da LGT) e, de igual direito goza o cabeça de casal como representante da herança.
c) O cabeça de casal como representante da herança, tem, por isso, legitimidade para requerer 

a revisão da matéria tributável, no exercício de um poder de administração conducente à redução do 
passivo fiscal que onera aquela.
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Vejamos então.
As normas de direito civil sobre esta matéria dizem o seguinte:

ARTIGO 2079º

(cabeça de casal)

A administração da herança, até à sua liquidação e partilha, pertence ao cabeça de casal.

ARTIGO 2091º

(Exercício de outros direitos)

1. Fora dos casos declarados nos artigos anteriores, e sem prejuízo do disposto no artigo 2078º, 
os direitos relativos à herança só podem ser exercidos conjuntamente por todos os herdeiros ou contra 
todos os herdeiros.

2. O disposto no número anterior não prejudica os direitos que tenham sido atribuídos pelo testador 
ao testamenteiro nos termos dos artigos 2327º e 2328º, sendo o testamenteiro cabeça de casal.

ARTIGO 2097º

(Responsabilidade da herança indivisa)

Os bens da herança indivisa respondem coletivamente pela satisfação dos respetivos encargos.
Porém, em matéria tributária, existem normas próprias, nomeadamente as seguintes:

ARTIGO 3º (CPPT)

Personalidade e capacidade tributárias

1.A personalidade judiciária tributária resulta da personalidade tributária.
2. A capacidade judiciária e para o exercício de quaisquer direitos no procedimento tributário tem 

por base e por medida a capacidade de exercício dos direitos tributários.

ARTIGO 8.º (CPPT)

Representação das entidades desprovidas de personalidade jurídica mas que dispõem
de personalidade tributária e das sociedades ou pessoas coletivas sem representante conhecido

1. As entidades desprovidas de personalidade jurídica mas que disponham de personalidade tri-
butária são representadas pelas pessoas que, legalmente ou de facto, efetivamente as administrem.

ARTIGO 9º (CPPT)

Legitimidade

1.Têm legitimidade no procedimento tributário, além de administração tributária, os contribuin-
tes, incluindo substitutos e responsáveis outros obrigados tributários, as partes dos contratos fiscais e 
quaisquer pessoas que provem interesse legalmente protegido.

Artigo 15.º (LGT)

Personalidade tributária

A personalidade tributária consiste na suscetibilidade de ser sujeito de relações jurídicas tributárias.

Artigo 16.º (LGT)

Capacidade tributária

1 - Os atos em matéria tributária praticados pelo representante em nome do representado produzem 
efeitos na esfera jurídica deste, nos limites dos poderes de representação que lhe forem conferidos por 
lei ou por mandato.

2 - Salvo disposição legal em contrário, tem capacidade tributária quem tiver personalidade tri-
butária.
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3 - Os direitos e os deveres dos incapazes e das entidades sem personalidade jurídica são exercidos, 
respetivamente, pelos seus representantes, designados de acordo com a lei civil, e pelas pessoas que 
administrem os respetivos interesses.

4 - O cumprimento dos deveres tributários pelos incapazes não invalida o respetivo ato, sem pre-
juízo do direito de reclamação, recurso ou impugnação do representante.

Artigo 18.º

Sujeitos

3 - O sujeito passivo é a pessoa singular ou coletiva, o património ou a organização de facto ou 
de direito que, nos termos da lei, está vinculado ao cumprimento da prestação tributária, seja como 
contribuinte direto, substituto ou responsável.

Artigo 65.º (LGT)

Legitimidade

Têm legitimidade no procedimento os sujeitos passivos da relação tributária e quaisquer pessoas 
que provem interesse legalmente protegido.

Destas normas resulta então, resumidamente, o seguinte, com interesse para a decisão:
a) A herança indivisa, tem personalidade tributária embora não tenha personalidade jurídica, 

constituindo um património autónomo (Neste sentido V. o Acórdão deste STA, de 10.07.2002 -Processo 
n.º 39/2002). Tendo personalidade tributária é suscetível de ser sujeito de relações jurídico -tributárias, 
neste caso concreto de ser sujeito passivo das dívidas de IVA da responsabilidade do de cujus.

b) Sendo então a herança desprovida de personalidade jurídica, mas dispondo de personalidade 
tributária a sua representação cabe às pessoas que legalmente ou de facto, efetivamente as administrem 
(artºs 8º, n.º 1 do CPPT e 16º, n.º 3 da LGT, transcritos acima).

c) Tendo a herança personalidade tributária e representante, a este cabe exercer os direitos legal-
mente permitidos em matéria tributária em representação da herança.

É este o entendimento que se colhe também em Jorge Lopes de Sousa – CPPT - 6ª edição, Vol. I, 
pág. 128, onde ficou escrito o seguinte:

“O cabeça de casal tem poderes de administração da herança, até à sua liquidação e partilha 
(artº 2079º do CC), pelo que tem legitimidade para intervir nos procedimentos tributários e processos 
tributários, em representação da herança, o que é expressamente reconhecido no artº 154º do CPPT 
relativamente aos processos de execução fiscal.”

Quer isto dizer, que no caso do artº 154º citado, se reconhece expressamente essa legitimidade, 
mas não se pode daí concluir, a contrario, como fazem os recorrentes, que só nesse caso a cabeça de 
casal tem legitimidade para intervir em representação da herança em matéria tributária.

E, no caso concreto dos autos, não restam dúvidas de que a cabeça de casal, ao requerer o pro-
cedimento de revisão em representação da herança, não praticou ato de disposição, antes de mera ad-
ministração, tendo até conseguido, como se salienta na sentença recorrida, “a fixação de uma matéria 
tributável menor do que aquela que a Administração Tributária propusera no termo do procedimento 
inspetivo, mercê, precisamente dos contributos que aquela deu para a revisão, que foram integralmente 
aceites pela Administração Tributária”.

É certo que, em virtude do acordo de peritos, o direito de impugnação judicial ficou limitado por 
força do disposto no artº 86º, n.º 4 da LGT. No entanto, essa é uma consequência da intervenção no 
procedimento tributário, não podendo daí concluir -se que essa intervenção prejudicou o património 
da herança.

Concluímos então no sentido da legitimidade da cabeça de casal para o procedimento de revisão 
da matéria tributável, improcedendo, por isso as conclusões 1ª a 12ª dos recorrentes.

VI.2. Apreciemos agora a 2ª questão  - falta de fundamentação da fixação por acordo da matéria 
tributável.

Referem os recorrentes que, de acordo com a fundamentação lavrada no procedimento, fica -se sem 
saber por que razão ou razões, sejam elas de facto, de direito, científicas, técnicas, económicas ou de 
experiência comum, se chegou ao resultado final, nomeadamente, porque é que os peritos concordaram 
em considerar como mais representativo o período temporal transcrito no mapa A e bem assim porque 
é que atribuíram 40% do valor das vendas.

E fica -se também sem saber, de forma expressa como é que foram alcançados os valores dos 
proveitos, ficando -se sem conhecer a razão de ser de tal procedimento.

No seu parecer de fls. 217, o MºPº pediu também a improcedência do recurso nesta parte, louvando-
-se nos seguintes argumentos:
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A fundamentação do acordo, enquanto sua componente essencial, está excluída da sindicância 
judicial, salvo violação de poderes de representação de eventual perito indicado pelo contribuinte 
(inexistente no caso concreto).

O acordo obtido não assume a natureza de ato administrativo tributário, cujos requisitos de cla-
reza, suficiência e congruência sejam exigíveis para uma correta fundamentação formal da decisão do 
procedimento (artºs 120º do CPA e 77º, n.º 1 da LGT).

Finalmente, seria ofensiva do princípio da autonomia da vontade das partes a reapreciação pelo 
tribunal das características de um acordo que as partes subscreveram com vontade livre e esclarecida, 
no pressuposto da plena compreensão do seu conteúdo.

Na sentença recorrida, foi também esta argumentação que colheu, ali tendo ficado escrito, para 
além do mais, o seguinte:

“Ora, a questão que os impugnantes suscitam acerca do acordo incide precisamente sobre a fun-
damentação que encerra e, daí, a das liquidações, rectius: sobre os critérios em que assentou a fixação 
dos valores para determinação da matéria tributável e ulteriores liquidações elaboradas, impugnadas. 
Situando -se, como se extrai da petição inicial, no âmbito da sua fundamentação, é matéria sobre a qual 
houve, precisamente, acordo, não relevando de algum modo de questões que se poderiam ainda assim 
colocar, não abarcadas pelo acordo, como ilegalidades ulteriormente a ele surgidas, inquinando os atos 
de liquidação, ou a concreta execução do mandato na comissão, ou eventuais anomalias ou irregulari-
dades que neste se houvessem manifestado, como divergências do âmbito e conteúdo dos poderes de 
representação conferidos.

… Assim, nos limites dos poderes de representação, a decisão atingida no seio da comissão de 
revisão, e que se consubstanciou no acordo alcançado, reveste a natureza de uma decisão autocompo-
sitiva, entre entidades, no caso a herança e a Administração Tributária, que atuam em paridade, sendo 
decisão de conciliação que surge por ambas definida no acordo, que por isso mesmo reveste caráter 
vinculativo. Destarte, não sendo o acordo uma decisão heterónoma, formada sob poderes de autoridade 
 - ou não haveria acordo, portanto  - relativamente a ela não tem sentido, neste exato âmbito e limites em 
que se expresse e se manifeste o que seja um acordo, sindicar a sua fundamentação, pois que, regendo 
a consensualidade, quase por necessidade lógica dir -se -ia, convoca a participação e expressa sempre 
autonomia na decisão acordada, o que se opõe à ideia de falta de fundamentação, que é suscetível de 
ser gerada por uma cisão heterónoma, em cuja formação se não tomou parte, ou de que se foi excluído.

De resto, a inimpugnabilidade parcial que o sistema define nestes casos consubstancia uma exceção 
à regra estabelecida no artº. 96º, n.º e da Lei Geral Tributária, na medida em que a renúncia se expressa 
no próprio acordo obtido, independente por isso de uma vontade que a explicite”.

Não podemos deixar de concordar com as posições do MºPº e da sentença recorrida no sentido 
da insindicabilidade judicial da fundamentação do acordo de peritos.

Na verdade, não faria sentido que a lei permitisse autonomia às partes na celebração do acordo 
e, depois, se permitisse que o tribunal pudesse sindicar a sua fundamentação. Aliás, esta insindicabili-
dade resulta do próprio artº 86º, n.º 4 da LGT ao estabelecer que “Na impugnação do ato tributário de 
liquidação em que a matéria tributável tenha sido determinada com base em avaliação indireta, pode 
ser invocada qualquer ilegalidade desta, salvo quando a liquidação tiver por base o acordo obtido no 
processo de revisão da matéria tributável regulado no presente capítulo.”

Por outro lado ainda, e como também referido pelo MºPº e pela sentença recorrida, a fundamen-
tação a que se refere o artº 77º da LGT reporta -se ao ato tributário, sendo certo que o acordo a que se 
refere o artº 92º, n.º 3 da LGT, não constitui ato tributário no sentido jurídico do termo, sem prejuízo 
de o tributo ser liquidado com base na matéria tributável acordada e de o acordo dever, em caso de 
alteração da matéria inicialmente fixada, fundamentar a nova matéria tributável encontrada. (nºs 2 e 3 
do citado artº 92º).

Porém, obtido o acordo e fundamentado este  - como foi – não podem ser invocados quanto a ele 
vícios próprios da fundamentação do ato administrativo.

VI.3. De todo o modo, ainda que se admita diferente entendimento sobre esta questão, no sentido 
de ser sindicável judicialmente tal fundamentação, em nosso entender, a fundamentação constante do 
acordo é clara e suficiente.

Com efeito, relativamente aos proveitos, consta do relatório o seguinte (v. facto 13º do probatório):
“…prova -se no processo que o sujeito passivo utilizou faturas dos livros requisitados com a nu-

meração 2501 e 5000 e de outro tipo de faturas (destinadas a faturas globais compreendendo diversas 
guias de remessa) requisitadas com a numeração 1 e 250 (mapa D antes referido em requisição à 
Gráfica Mirense). Resulta do mapa, construído a partir dos dados recolhidos de clientes, que a fatura 
n.º 2701 foi emitida em 08/04/2000 e que a fatura 3164 foi emitida a 14/09/2000;

d) subsistindo incerteza quanto à utilização da totalidade dos impressos das faturas requisitadas, 
critério este que fundamentou os cálculos de quantificação dos valores tributáveis no relatório do 
exame à escrita (veja -se o ponto V do relatório de fls. 12 a 16) os peritos concordaram em considerar 
como mais representativo esse período temporal transcrito no mapa A, em que são conhecidas faturas 
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emitidas pelo sujeito passivo, e em fazer extrapolações do resultado para o período restante do ano 
de 2000 e para o ano de 2001;

e) nessa linha de pensamento, constata -se que entre a primeira fatura com o n.º 2701 e a última, 
com o n.º 3164, vão 464, a que acresce a fatura 22 -A da outra série de faturas, somando assim 465 
faturas presumivelmente emitidas nesse período, que corresponde ao período de 160 dias. Extrapo-
lando para todo o ano, resulta o número estimado de 756 faturas emitidas (464/160x260). Nos cálculos 
considerou -se 260 dias úteis (52 semanas x5 dias).

4. Considerando que o valor médio de cada fatura do mapa A é de €146,97, conforme ponto V.7 
do relatório de inspeção, fls.14, teremos o volume de negócios anual estimado de €111.109,00 (756 
faturas de valor médio de €146,97)”.

Percebe -se, assim, que os peritos se basearam nas faturas conhecidas e que consideraram 260 dias 
por ano e o valor médio de cada fatura para daí extraírem um valor presumido de negócios. Trata -se de 
um critério que pode ser discutível, como será sempre qualquer critério utilizado em métodos indiretos. 
No entanto, não restam dúvidas de que os peritos explicaram com clareza o modo como chegaram aos 
proveitos fixados.

Já quanto à fixação dos custos em 40%, a mesma está também justificada nos seguintes termos: 
“Os peritos reconhecem também que a atividade comportou necessariamente custos, com remoção de 
areias e preparação de caminhos, que exigem trabalhos com máquinas escavadoras, tendo associa-
dos custos com a sua compra ou aluguer e despesas inerentes de combustíveis, e mão de obra, a que 
atribuem 40% do valor das vendas, na falta de qualquer documentação de suporte”.

Poderá perguntar -se porque não fixaram 50%, ou 30%, por exemplo.
No entanto, é preciso não esquecer que estamos perante utilização de métodos indiretos e perma-

necerá sempre alguma incerteza que tem de ser suprida pela razoabilidade. No caso, os peritos acharam 
razoável os 40%, estabelecendo uma relação entre os proveitos obtidos e as despesas presumivelmente 
realizadas para os obter. Na falta de melhor critério  - que os recorrentes não propõem  - temos de aceitar 
que esta fundamentação é suficiente para se aferir das razões que se consideraram justificativas do 
acordo obtido entre a administração e o contribuinte.

Pelo que ficou dito, improcedem também as conclusões 13ª a 17ª.
VII. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 

recorrida.
Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva (voto o acórdão 
por entender, quanto à segunda questão que o acordo está fundamentado) — Pedro Delgado (voto o 
acórdão por entender, quanto à segunda questão, que o acordo não padece de falta de fundamentação). 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Avaliação da matéria colectável por métodos indirectos. artigo 87.º n.º 1, alínea f) da 
LGT. Ónus da prova. Sujeito passivo. Representação.

Sumário:

 I — Se o recorrente, co -titular de uma conta bancária que apresentava saldo e movi-
mentos desproporcionais, na proporção exigida pela então vigente alínea f) do 
n.º 1 do artigo 87.º da LGT, com as declarações de rendimentos apresentadas, 
logrou fazer prova de que, não obstante a titularidade da conta, era outra a fonte 
do acréscimo patrimonial, pois que, a final, figurava na conta como mero “testa 
de ferro”, em razão da inibição  - em virtude da falência – do seu pai, ilidiu a 
presunção que sobre si recaía.

 II —  Tendo ilidido tal presunção, não haverá lugar à tributação na sua esfera jurídica 
de qualquer “acréscimo patrimonial injustificado”, pois que o justificou, não sendo 
tal tributação imposta pelas regras civilísticas da representação ou pelo disposto 
no artigo 18.º n.º 3 da LGT.
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Processo n.º 522/12 -30.
Recorrente: Director de Finanças de Lisboa.
Recorrido: A………………………...
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 – O Director de Finanças de Lisboa recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tri-

bunal Tributário de Lisboa, de 5 de Março de 2012, que julgou procedente o recurso interposto por 
A……………………….., com os sinais dos autos, contra a decisão proferida em 22 de Agosto de 
2011 que fixou para os anos de 2007 e 2008 o rendimento tributável (de IRS) com recurso a métodos 
indirectos no valor de 102.221,80 euros (2007) e 239.681,22 (2008), anulando os actos de avaliação 
indirecta sindicados.

O recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
a) O presente recurso jurisdicional é interposto da douta sentença do Tribunal Tributário de Lis-

boa que considerou procedente o recurso dirigido contra decisão de avaliação da matéria colectável, 
efectuada com recurso a métodos indirectos, em sede de IRS, por injustificada divergência entre os 
rendimentos declarados pelo visado e as evidências de acréscimos patrimoniais verificadas nos anos 
de 2007 e 2008;

b) Sucede que a douta decisão proferida padece de erro de julgamento por deficiente interpretação 
e aplicação das regras de Direito aplicáveis, mormente as que disciplinam a titularidade e movimentação 
de contas bancárias e as que estabelecem a configuração legal do instituto jurídico da representação.

c) No recurso apresentado – ao abrigo do disposto no artigo 89º -A, n.º 7, da LGT – o ora recor-
rido, reiterando as “justificações” apresentadas em sede de procedimento inspectivo e sem questionar 
a possibilidade de recurso, por parte da Administração Tributária, a métodos de avaliação indirecta 
da matéria colectável ou qualquer dos valores apurados em sede de procedimento, declarou, apenas, 
ser totalmente alheio à utilização da conta bancária onde se mostravam evidenciados os acréscimos 
patrimoniais considerados injustificados.

d) Para tanto, sustentou que a movimentação da conta era efectuada pelo seu pai, ao abrigo de 
procuração por si outorgada, e que todos os movimentos que na mesma se mostravam efectuados, a 
este deveriam ser imputados.

e) O procedimento inspectivo que sustentou a decisão administrativa em causa nos autos relevou 
parcialmente a justificação aventada e, atendendo ao facto de o aludido procurador utilizar a conta 
bancária como forma de efectuar os movimentos financeiros de duas empresas de que era adminis-
trador, apenas relevou para efeitos de apuramento do acréscimo patrimonial evidenciado nos anos em 
causa (2007 e 2008), um conjunto de operações que não se encontravam justificados e/ou permitiam a 
conclusão de terem sido, de facto, efectuadas em proveito do ora recorrido.

f) A douta decisão recorrida validou a posição do contribuinte e considerou a “explicação” apresen-
tada como apta a justificar os acréscimos patrimoniais consubstanciados na aludida conta bancária.

g) Ou seja, considerou que os acréscimos patrimoniais verificados não podem ser assacados ao 
titular da conta, porque realizados por intermédio de procurador.

h) Salvo o devido respeito, tal entendimento não pode vingar.
i) Efectivamente, e em regra, as contas de depósito bancário só podem ser movimentadas pelos 

próprios titulares ou por representantes, aos quais, no âmbito da conta, aqueles tenham concedido 
poderes para o efeito.

j) No caso concreto dos autos, o pai do ora recorrido estava mandatado para, no âmbito da conta, 
efectuar movimentos, ou seja, realizar operações a débito ou a crédito dos quais resulte o aumento ou 
diminuição dos fundos depositados na conta.

k) Assim, não obstante se ter apurado que os movimentos em causa foram efectuados pelo “pro-
curador”, é inegável que a realização pelo mesmo de qualquer operação bancária, a débito ou a crédito, 
se repercute, necessariamente, na esfera jurídica do(s) mandante (s).

l) É essa a regra que se retira do artigo 258.º do Código civil, onde se lê: «O negócio jurídico 
realizado pelo mandante em nome do representado, nos limites dos poderes que lhe competem, produz 
os seus efeitos na esfera jurídica deste último».

m) Assim, a realização pelo procurador/mandatário, de qualquer operação bancária, a débito ou 
a crédito, produz os seus efeitos jurídicos na esfera jurídica do representado.

n) No mesmo contexto, para efeitos fiscais, é a capacidade contributiva, manifestada pelos incre-
mentos patrimoniais decorrentes dos saldos e movimentos não justificados na aludida conta bancária, 
que faz nascer a obrigação de imposto.
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o) O sujeito passivo da relação jurídico -tributária é, por isso, necessariamente, o titular da conta 
bancária, a pessoa que detém a qualidade de credor, perante a instituição bancária, dos montantes 
depositados.

p) Ao assim não considerar, a sentença em apreço violou as regras que regem a figura da repre-
sentação (nomeadamente o disposto no artigo 258.º do Código Civil) e as que definem a qualidade de 
sujeito passivo de imposto, definidas no n.º 3 do artigo 18º da LGT.

q) Como tal, deve a douta sentença ser substituída por outra que determine ser legal e adequada a 
decisão administrativa de avaliação da matéria colectável, efectuada com recurso a métodos indirectos, 
em sede de IRS, por injustificada divergência entre os rendimentos declarados pelo ora recorrido e as 
evidências de acréscimos patrimoniais verificadas nos anos de 2007 e 2008;

Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas., deve o presente Recurso Jurisdicional ser 
julgado procedente, com legais consequências, assim se fazendo JUSTIÇA.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer sobre o 

mérito do recurso.
Não obstante a natureza urgente do processo, colheram -se os vistos legais.
Cumpre decidir.

 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como alegado, a sentença recorrida, ao ter julgado procedente o recurso interposto 

anulando os actos de avaliação indirecta da matéria tributável para efeitos de IRS praticados ao abrigo 
da alínea f) do artigo 87.º da Lei Geral Tributária (LGT), enferma de erro de julgamento por deficiente 
interpretação e aplicação das regras de direito aplicáveis, mormente as que disciplinam a titularidade 
e a movimentação das contas bancárias e as que estabelecem a configuração legal do instituto da 
representação bem como o disposto no n.º 3 do artigo 18.º da LGT.

5 – Matéria de facto
Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) Em 1986, foi atribuída a B………………. a conta com a nomenclatura 486, pelo Banco Comercial 

Português, por ser accionista fundador do banco, cfr. depoimento das testemunhas B………………….. 
e D……………………..

B) Por sentença de 25/01/2002, no âmbito do processo 139/1998, que correu termos no 1º juízo do 
Tribunal de Comércio de Lisboa, foi declarada a falência de B………………., nos termos constantes 
de fls. 80, dos autos em suporte de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

C) A conta, referida em A), ficou desactivada até 31 de Dezembro de 2003, data em que foi 
celebrado um acordo com o BCP/Millennium, que entretanto adquirira o Banco Pinto e Sotto Mayor, 
nos termos constantes de fls. 81 a 98, dos autos em suporte papel, cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido.

D) O BCP comprometeu -se nesse acordo a manter activa a conta, referida em A), em nome de 
B……………………….. e E…………………………….., nos termos constantes da cláusula 4º, do 
acordo, referido em C), cfr. fls. 85, dos autos em suporte papel, cujo teor se dá por integralmente re-
produzido.

E) O administrador do, então, BCP, Dr. ……………….., propôs a B……………………… que a 
conta, referida em A), fosse titulada em nome dos seus filhos, entre os quais o recorrente, por se encontrar 
falido, o que foi feito, cfr. depoimento das testemunhas B………………….. e D………………

F) E que a conta seria movimentada por B…………………….., a título de procurador, cfr. de-
poimento das testemunhas B…………………. e D………………….

G) O levantamento dos efeitos decorrentes da falência de B…………….. só veio a efectivar -se 
em 19/01/2010, nos termos constantes de fls. 100 a 101, dos autos em suporte de papel, cujo teor se 
dá por integralmente reproduzido.

H) Todos os movimentos da conta 486, referida em A), foram efectuados por B…………………….., 
cfr. depoimento das testemunhas B……………………, D…………………., F…………………….. e 
G…………………...

I) O recorrente é sócio de diversas empresas, nos termos constantes de fIs. 53, dos autos em suporte 
de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

J) O recorrente é presidente do conselho de administração das empresas Construfalco Sociedade 
Imobiliária S.A., Sociedade Agrícola Monte Cisne S.A., sendo B……………….. que as administra, 
através de procuração, em representação do filho, cfr. relatório de inspecção, a fls. 34, dos autos, 
em suporte de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido, e depoimento das testemunhas 
B……………., F…………………. e G…………………...
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K) Os movimentos financeiros das empresas Construfalco S.A. e Sociedade Agrícola Monte 
Cisne S.A. passaram a ser efectuados através da conta 486, do BCP, e da conta n.º BANIF 
003800590650065771, nos termos constantes dos anexos VIII e IX, juntos com o relatório de inspec-
ção, a fis. 122 a 162, dos autos, em suporte de papel, e depoimento das testemunhas B………………, 
F…………………………..

L) O recorrente é sócio gerente da sociedade Valair Lda., nos termos constantes de fis. 164 a 166, 
dos autos em suporte de papel.

M) Em 9/04/2008, a sociedade referida em K), celebrou uma escritura de aumento de capital, de 
cinco mil euros para um milhão e trezentos mil euros, subscrito por ambos os sócios, em partes iguais, 
nos termos constantes de fis. 164 a 166, dos autos em suporte de papel.

N) Em cumprimento das ordens de serviço OI200909020 e OI200909021, com despacho de 
29/01/2010, emitidas no âmbito do Código de Actividade 12222009, iniciou -se o procedimento de 
inspecção externa ao recorrente, respeitante a IRS, aos exercícios de 2007 e 2008, nos termos constantes 
de fis. 331 e 332, dos autos em suporte de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

O) Na sequência do procedimento, referido em M), em 8/09/2010, foi o recorrente notificado 
pessoalmente para apresentar na Direcção de Finanças de Lisboa as informações tendentes ao esclare-
cimento de certas operações, nos termos constantes de fls. 333, dos autos em suporte de papel, cujo teor 
se dá por integralmente reproduzido e depoimento da testemunha L………………………………….

P) Nessa mesma data, o recorrente esclareceu o Senhor Inspector que os movimentos da conta, 
referida em A), eram realizados pelo seu pai, B………………….., cfr. depoimento da testemunha 
L…………………….

Q) Em 22/09/2010, foi realizada uma reunião, na sede da Construfalco, entre o Senhor Inspector, 
B……………………….., o mandatário do recorrente e contabilista das empresas, cfr. depoimento das 
testemunhas B……………………… e L…………………………….

R) Na reunião, referida em P), o pai do recorrente, B………………………, assinou a autorização 
para a inspecção ter acesso à conta bancária, referida em A), nos termos constantes de fis. 56 a 58, dos 
autos em suporte de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido e depoimento da testemunha 
L…………………………….

S) Em 8/08/2011, o recorrente exerceu o direito de audiência dos interessados, nos termos constantes 
de fis. 168 a 178, dos autos, em suporte de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

T) Em 17/08/2011, foi elaborado o relatório final de fiscalização, nos termos constantes de fis. 
21 a 51, dos autos em suporte de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido e onde se refere 
designadamente o seguinte:

“(...)Capítulo IV  - Motivo e exposição dos factos que implicam o recurso a métodos indirectos
Tendo a Administração Fiscal conhecimento de que o contribuinte era titular juntamente com a sua 

irmã, de uma conta bancária no Millenium BCP, a qual apresentava movimentos consideráveis, era im-
portante ter acesso sem restrições à referida conta bancária: Conta bancária 003300000000000048605 
do C……….

(...)114 Caracterização do sujeito passivo
(…)3. Os rendimentos da Categoria A são pagos pela Decorcork Sociedade Exportadora de Cor-

tiças Decorativas Lda NIPC 500680124 e Construfalco Sociedade Imobiliária SA NIPC 504033808.
(…)5. Analisados todos os elementos apresentados pelo contribuinte A………………….. e pelo 

seu pai B………………. concluímos que apesar de ser o pai B………………. que movimenta a conta, 
há movimentos efectuados em beneficio dos filhos nomeadamente todos os movimentos que envolvem 
a empresa Valair Aviação Lda NIPC 508094283 que, tal como é referido no ponto 28º da exposição 
enviada por B……………… que deu entrada na Direcção de finanças de Lisboa no dia 24/03/2001 
(Anexo VI) é a única empresa da esfera familiar do exponente que de facto e de direito é administrada 
exclusivamente pelos dois filhos do exponente.

Acrescenta no ponto 29º da sua exposição, que a empresa Valair, é detentora de dois aviões de 
longo curso e já presta serviços às empresas controladas pelo exponente.

Nos nºs 97, 105 e 106 do ponto 26º da exposição, o exponente declara que saíra, da conta 486 
para a Valair os seguintes valores:

 - - - n.º 105  - saíram em 02/12/2008, 30.000,00€ a título de empréstimo;
 - - - n.º 97  - saíram em 23/04/2008 200.000,00€ a título de empréstimo para início de actividade; 

e
 - - - n.º 106  - saíram 26.220,24€ para pagamento de serviços da Valair, que esta não facturou.
(…)
e entraram na conta 486, em 18/12/2008, proveniente da Valair, 60.000,00€ e 30.000,00€, a título 

de reembolso de suprimentos, sendo os cheques da Valair assinados por A……………………….
(…)
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Estes movimentos demonstram que saiu dinheiro da conta que foi aplicado numa empresa gerida 
exclusivamente por A…………………….. e sua irmã N…………………….., pelo que se verifica que o 
dinheiro proveniente da conta 486 também foi utilizado em seu beneficio.

Fica demonstrado que o contribuinte A……………………. e a sua irmã N……………..não só detêm 
a titularidade da conta 486 como também têm o poder de a movimentar, e utilizaram esse direito.

(…)
Os rendimentos declarados por A……………….. em 2007 e 2008 totalizaram respectivamente 

43.926,40 € e 42.354,08 €, e para além do aumento de capital na empresa Valair, efectuou na mesma 
empresa suprimentos no montante de 855.000,00 €, o que demonstra uma capacidade contributiva 
muito superior à declarada.

Referimos ainda que o contribuinte A……………….. é presidente do conselho de administração 
das empresas Construfalco Sociedade Imobiliária SA, Sociedade Agrícola Monte do Cisne SA e Real 
Foram Gestão de Imóveis SA, sendo o pai o Sr. B…………………. procurador em representação do 
filho. (…)

U) Sobre o relatório, referido em T), foi proferido o despacho, constantes de fls. 17, dos autos 
em suporte de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido e onde se refere designadamente 
o seguinte:

“Concordo com os pareceres e com o relatório da acção inspectiva em anexo.
(…)
Proceda -se à recolha e processamento dos DC, para efeitos de liquidações correctivas (…)”.
Factos não provados
Não há outros factos a relevar para a decisão e a considerar, nomeadamente, como não prova-

dos.
A decisão da matéria de facto efectuou -se com base no exame das informações e dos documentos, 

não impugnados, que dos autos constam, bem como no depoimento das testemunhas B………………, 
D……………………, F……………………., G………………………… e L………………………….., tudo 
conforme referido a propósito de cada uma das alíneas do probatório.

Relativamente aos factos A), E) e F) o tribunal fundou a sua convicção no depoimento, com co-
nhecimento directo dos factos, da testemunha B………………………, pai do recorrente, por ser o titular 
da conta 486 do BCP, aquando da sua constituição e por ter participado nas negociações com o BCP 
para a reactivação da referida conta, e do depoimento convergente, isento e coerente da testemunha 
D…………………., por ser o gestor da conta 486 do BCP, desde 2003 até 2011, e ter conhecimento, 
ainda que indirecto, do historial da mesma, antes de 2003.

No que respeita ao facto H), o tribunal assentou a sua convicção nos depoimentos convergentes das 
testemunhas B………………………, D……………………., F…………………….. e G……………………….. A 
primeira testemunha por ter conhecimento directo dos factos, a testemunha D…………………. pela sua 
isenção e conhecimento directo dos factos, na qualidade de gerente da conta 486, no período em causa, 
a testemunha F………………., por ter sido até 2009 director administrativo -financeiro, das empresas 
Construfalco e Monte Cisne, com conhecimento directo dos factos, a testemunha G………………….., 
por ser empregada de serviço exterior da Construfalco, desde a sua criação, e ser ela quem vai ao 
banco levantar e depositar cheques na conta 486.

No que se refere ao facto J), o tribunal estribou -se no depoimento convergente e com conhecimento 
directo do facto das testemunhas B……………………., F……………………. e G………………………...

Quanto ao facto K), o tribunal assentou a sua convicção, para além prova documental aí referida, 
nos depoimentos convergentes e com conhecimento directo do facto das testemunhas B……………………. 
e F………………………..

Relativamente aos factos O) e P), o tribunal fundou a sua convicção no depoimento coerente e 
com conhecimento directo dos factos da testemunha L……………………..

No que concerne ao facto Q), o tribunal baseou -se no depoimento convergente, coerente e com 
conhecimento directo dos factos das testemunhas B…………………. e L………………………...

Finalmente, no que diz respeito a facto R), para além da prova documental, o tribunal assentou 
a sua convicção no depoimento coerente da testemunha L……………………….

6 – Apreciando.
6.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
A sentença recorrida, a fls. 451 a 463 dos autos, julgou procedente o recurso judicial interposto pelo 

ora recorrido, anulando o despacho recorrido que fixara ao sujeito passivo para os anos de 2007 e 2008 
o rendimento tributável com recurso a métodos indirectos no valor de 102.221,80 euros e 239.681,22 
euros, respectivamente, ex vi da alínea f) do n.º 1 do artigo 87.º da LGT, na redacção ao tempo vigente, 
por ter julgado que o recorrente logrou provar que os movimentos bancários provenientes da conta 486, 
do BCP, não lhe trouxeram qualquer acréscimo patrimonial, conseguindo, assim, elidir a presunção 
que sobre si recaía (cfr. sentença recorrida a fls. 463 dos autos).
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Para tanto, considerou a sentença recorrida que:
«Resulta da matéria de facto provada, alíneas A), B) e C), que a conta 486, do BCP, foi inicialmente 

titulada pelo pai do recorrente, B……………………, e que por vicissitudes posteriores, relacionadas 
com a sua situação de falência, foi a mesma desactivada até 31/12/2003, data em que foi celebrado um 
acordo entre o BCP e o pai do recorrente.

Mais se provou, alínea D), que, do referido acordo, o BCP manteria a conta 486 activa e em nome 
dos pais do recorrente.

Provou -se, ainda, alínea E), que o Administrador do BCP, Dr. ………………………, propôs ao 
pai do recorrente que a conta 486 fosse titulada pelo recorrente e pela sua irmã, ficando o seu pai como 
procurador. 

Decorre da matéria de facto provada, alínea H), que todos os movimentos da conta 486 foram 
efectuados pelo pai do recorrente.

Resulta, ainda, provado, alíneas J) e K), que o pai do recorrente administra as sociedades Constru-
falco Sociedade Imobiliária S.A. e Sociedade Agrícola Monte Cisne S.A., e que utilizava a conta 486 
para fazer movimentos financeiros destas sociedades.

Com efeito, dos factos provados, O), P), Q) e R), verifica -se que, à excepção da primeira reunião 
realizada com o Senhor Inspector, na data em que foi notificado pessoalmente para apresentar esclare-
cimentos sobre certas operações, designadamente, sobre a conta do BCP, foi sempre o pai do recorrente 
e o seu mandatário que prestaram todos os esclarecimentos sobre a referida conta. Na verdade, resulta 
provado, alínea O), que logo nessa primeira reunião o recorrente informou de imediato o Senhor Ins-
pector de que todos os movimentos da conta 486 eram realizados pelo seu pai.

Acresce que foi o pai do recorrente quem deu autorização para o levantamento do sigilo bancário 
da referida conta, alínea R), agindo como se a conta fosse “sua”.

Aliás, é a própria Administração Tributária que assume que é o pai do recorrente que movimenta 
a conta, no capítulo IV, ponto 5, do Relatório de Inspecção, alínea T).

Invoca, porém, a Administração Tributária que há movimentos efectuados em benefício dos filhos, 
nomeadamente os que envolvem a empresa Valair, de que o recorrente é sócio gerente.

Como já foi referido supra, ficou provado que todos os movimentos da conta 486 foram praticados 
pelo pai do recorrente, pelo que o acréscimo patrimonial resultante dessa conta apenas veio beneficiar 
o pai do recorrente, procurador dessa conta, e não o recorrente.

Os movimentos de saída da conta 486 aplicados na empresa Valair não implicam acréscimo pa-
trimonial na esfera pessoal do recorrente mas, eventualmente na da própria empresa.

Nesta medida, não se pode assacar um acréscimo patrimonial na esfera pessoal do recorrente.
Pelo exposto, verifica -se que o recorrente logrou provar que os movimentos bancários provenientes 

da conta 486, do BCP, não lhe trouxeram qualquer acréscimo patrimonial, conseguindo, assim, elidir 
a presunção que sobre si recaía.» (fim de citação).

Contra o assim decidido se insurge o Director de Finanças de Lisboa alegando que a douta decisão 
proferida padece de erro de julgamento por deficiente interpretação e aplicação das regras de Direito 
aplicáveis, tendo violado as regras que regem a figura da representação (nomeadamente o disposto no 
artigo 258.º do Código Civil) e as que definem a qualidade de sujeito passivo de imposto, definidas no 
n.º 3 do artigo 18º da LGT e como tal deve a douta sentença ser substituída por outra que determine ser 
legal e adequada a decisão administrativa de avaliação da matéria colectável, efectuada com recurso 
a métodos indirectos, em sede de IRS, por injustificada divergência entre os rendimentos declarados 
pelo ora recorrido e as evidências de acréscimos patrimoniais verificadas nos anos de 2007 e 2008.

Vejamos.
A alínea f) do n.º 1 do artigo 87.º da LGT, introduzida pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30/12, na redacção 

vigente à data dos factos (anterior à data da entrada em vigor da Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro, que 
deu nova redacção ao preceito), legitimava o recurso à avaliação indirecta em caso de existência de uma 
divergência não justificada de, pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo 
de património ou o consumo evidenciados pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação.

Uma vez verificados os pressupostos de avaliação indirecta previstos, designadamente, naquela 
norma, dispunha o n.º 3 do artigo 89º -A da LGT que caberia ao sujeito passivo a prova de que corres-
pondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte do acréscimo patrimonial.

No caso dos autos, o ora recorrente, co -titular de uma conta bancária que apresentava saldo e 
movimentos desproporcionais, na proporção exigida pela então vigente alínea f) do n.º 1 do artigo 87.º 
da LGT, com as declarações de rendimentos apresentadas nos anos de 2007 e 2008, logrou fazer prova 
de que, não obstante a titularidade da conta, era outra a fonte do acréscimo patrimonial, pois que, a 
final, figurava na conta como mero “testa de ferro”, em razão da inibição  - em virtude da falência – do 
seu pai (cfr. as alíneas A) a F), H), P), R) e T) do probatório fixado).

O recorrente, sem pôr em causa que o recorrido ilidiu a presunção que sobre ele recaía, contesta o 
decidido por, alegadamente, ter violado as regras que regem a figura da representação (nomeadamente 
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o disposto no artigo 258.º do Código Civil) e as que definem a qualidade de sujeito passivo de imposto, 
definidas no n.º 3 do artigo 18º da LGT.

Não se vê, contudo, que assim seja.
Porque o ora recorrido era juridicamente o titular da conta, se legitimou, que em face a ele, com 

fundamento da alínea f) do n.º 1 do artigo 87.º da LGT, o recurso à avaliação indirecta e, se não tivesse 
logrado satisfazer o ónus da prova que sobre si recaía seria ele o sujeito passivo de IRS relativo ao 
“acréscimo patrimonial injustificado”. Apenas não o é porque não há acréscimo patrimonial injustificado 
na sua esfera jurídica, pois que logrou demonstrar ser outra – que não os seus rendimentos  - a fonte de 
tal acréscimo patrimonial. Não há, pois, qualquer violação do artigo 18.º n.º 3 da LGT.

Não há, também, no decidido qualquer violação das regras que regem a representação, designa-
damente do disposto no artigo 258.º do Código Civil, nos termos do qual «O negócio jurídico realizado 
pelo representante em nome do representado, nos limites dos poderes que lhe competem, produz os 
seus efeitos na esfera jurídica deste último», pois que a prova produzida nos autos permitiu apurar que 
o verdadeiro detentor da conta era, afinal, não o representado, mas o representante.

É evidente que a prova produzida veio revelar uma conduta eticamente censurável, tanto mais 
que visou obviar à inibição legal do verdadeiro mandante em virtude da sua falência. E, claro está, que 
é compreensível alguma frustração do recorrente por não ver sancionada, ao menos por via fiscal, tal 
conduta.

A prova produzida não permite, porém, sancionar decisão diversa daquela que foi tomada na 
sentença recorrida, que nenhuma censura merece.

Improcedem, 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 negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Oposição. Alegações de recurso. Prazo.

Sumário:

 I — Se os autos de oposição se iniciaram depois de 01/01/2008 (data da entrada em 
vigor do Decreto -Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto) a remissão para o regime de 
recursos de agravo, que foram eliminados por aquele diploma, deve considerar -se 
efectuada para o regime do recurso de apelação previsto no CPC no que concerne 
aos recursos de decisões da 1.ª instância.

 II — O prazo para apresentar alegações e conclusões de recurso da decisão dita em 
1) é de apenas 15 dias de acordo com a norma do artigo 282.º n.º 3 do CPPT, 
enquanto norma especial que é relativamente às disposições do CPC, respeitantes 
à fixação do prazo para apresentação de alegações de recurso, que são normas 
de aplicação supletiva, designadamente o artigo 685.º n.º 1 do CPC, e que por 
isso não são de considerar no caso dos autos.

Processo n.º 560/12 -30.
Recorrente: A………………………….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

1. Relatório
A………………………… (Recorrente), NIF …………………., residente na Rua 

……………………, n.º ………  - ………., Vila Nova de Gaia, interpôs recurso jurisdicional do des-
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pacho do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou deserto o recurso para o Tribunal Central 
Administrativo Norte da sentença proferida por aquele Tribunal.

O TCA - Norte por acórdão de 29/03/2012 julgou -se incompetente em razão da hierarquia e de-
clarou competente este STA que aceita tal competência.

O recorrente terminou as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. Em 29/10/2010, o impugnante interpôs recurso da sentença proferida nos autos supra referenciados.
2. Por douto despacho de fls..., datado de 11/11/2010, tal recurso foi admitido pelo Tribunal a quo, 

nos seguintes termos: “o recurso em apreço é processado e julgado como o de apelação em processo cível, 
sobe imediatamente nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo: artº 280º, 281º, 283º do CPPT.

3. Por via disso, o impugnante apresentou as suas alegações no prazo de 30 dias.
4. Tendo, por douto despacho de 25/01/2010, tal recurso sido julgado deserto com fundamento na 

extemporaneidade da apresentação das alegações uma vez que (agora) consideraram que o prazo para 
apresentação de alegações é de 15 dias, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 282º do CPPT,

5. Tal norma enquadra -se no regime dos recursos que são interpostos, processados e julgados 
como os de agravo em processo civil.

6. A espécie de recurso de agravo deixou de existir.
7. No entanto, mantém -se a desfasada redação dos preceitos inseridos no Titulo V do CPPT.
8. Acresce que o douto despacho que admitiu o recurso interposto fixou o seu regime como sendo 

de apelação.
9. Concretamente, refere -se, expressamente, à aplicação dos arts. 280º, 281º e 283º do CPTT, 

preterindo a aplicação do art. 282º do CPPT.
10. Do preceituado no art. 685º -C, n.º 5 do Cód. Proc. Civil resulta que a espécie de recurso fixada 

pelo tribunal recorrido vincula a parte recorrente.
11. Assim, tendo o tribunal recorrido fixado o recurso como de apelação, o prazo para apresentação 

de alegações seria de 30 dias, nos termos do art. 685º, n.º l de Cód. Proc. Civil.
12. Face ao exposto forçoso é concluir que o impugnante, ao ter apresentado as suas alegações 

no prazo de 30 dias, estas foram tempestivamente apresentadas, pelo que o recurso não deve ser con-
siderado deserto.

13. Ao decidir como decidiu o Tribunal a quo violou, entre outros, o disposto nos arts. 685º -C, 
n.º 5 e 685º, n.º l, do Cód. Proc. Civil.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal teve vista nos autos e emitiu 

parecer do seguinte teor:
“O recorrente acima identificado vem sindicar a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do 

Porto, exarada a fls. 64/65, em 25 de Janeiro de 2010.
A decisão recorrida julgou deserto o recurso interposto da sentença final que absolveu a Fazenda 

Pública da instância, por erro na forma de processo, no entendimento de que o prazo para produzir as 
alegações é de 15 dias, nos termos do estatuído no artigo 282.º/3 do CPPT.

O recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 72, que, como é sabido, delimi-
tam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 690.º/1 do CPC, e que aqui se 
dão por inteiramente reproduzidas.

Não houve contra -alegações.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
A questão controvertida é saber qual o prazo para produzir alegações no recurso jurisdicional 

interposto da sentença final proferida em sede de oposição judicial.
Em 29 de Outubro de 2010 o recorrente interpôs recurso da sentença final (fls.51).
Por despacho de fls. 53 foi tal recurso admitido, como de apelação em matéria cível, a subir 

imediatamente nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo: art. 280.º, 281.11, 283.ºCPPT.
O despacho recorrido, sustentando que o prazo para alegações é de 15 dias contados da notificação 

do despacho de admissão do recurso, como parece incontroverso atento o disposto no artigo 282.º/3 do 
CPPT, e tendo em conta o facto de tal notificação ter ocorrido em 3 de Dezembro de 2010, conforme 
fls. 55 e visto que as alegações deram entrada muito para além dos referidos 15 dias, em 17 de Janeiro 
2011 (fls. 62), julgou o recurso deserto.

Insurge -se o recorrente; contra a decisão sindicada, concluindo, em síntese, que o recurso foi 
admitido como sendo de apelação pelo que o prazo para alegar é de 30 dias nos termos do estatuído 
no artigo 685.º/l do CPC e que no despacho de admissão do recurso, apenas, se faz referência aos ar-
tigos 280.º, 281.º e 283.º do CPPT e já não ao artigo 282.º/3 do mesmo CPPT

E um facto que o despacho que admitiu o recurso admitiu o recurso como sendo de apelação, o 
que se compreende atenta a adopção de um regime monista de recursos cíveis, com a eliminação da 
distinção entre recurso de apelação e recurso de agravo, introduzida no processo civil pelo DL 303/2007, 
de 24 de Agosto, subsidiariamente aplicável em processo tributário.
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Mas daí a sustentar -se que o prazo para produzir alegações é de 30 dias nos termos do estatuído 
685.º/l do CPC vai uma grande distância, uma vez que, enquanto legislação subsidiária, o CPC, apenas 
será de aplicado quando o CPPT regule directamente a matéria (artigo 2.0/ e) do CPPT).

Ora, o prazo para produzir alegações em processo de oposição judicial é de 15 dias, como resulta, 
expressamente, do disposto nos artigos 279.º/l b) e 282.º/3 do CPPT.

Também é verdade que no despacho que admitiu o recurso não se faz referência ao artigo 282.º/3 
do CCPT, mas tão somente aos artigos 280.º, 281.º e 283.º do CPPT.

Mas daí parece -nos que, salvo melhor juízo, não se pode extrair a conclusão de que, como 
pretende o recorrente, ao apresentar as alegações no prazo de 30 dias estas foram tempestivamente 
apresentadas.

De facto, o despacho de admissão do recurso foi notificado na pessoa do seu mandatário judicial, 
necessariamente titular de curso superior na área do Direito, conhecedor das leis da República...

Diga -se que quando no despacho de admissão do recurso se faz referência ao artigo 283.º do CPPT 
tal só se pode dever a erro manifesto, uma vez que esse normativo regula a apresentação de alegações 
nos recursos urgentes, o que não é, manifestamente o caso dos autos.

Realce -se, mais uma vez, que se é certo que no despacho de admissão do recurso interposto da 
sentença final não se faz referência ao artigo 282.º/3 do CPPT, também é verdade que não se faz refe-
rência ao artigo 685.º/l do CPC e, somente se faz referência a normativos do CPPT.

Portanto, o argumentado do recorrente não nos convence.
Temos como insofismável que o prazo para produzir alegações é de 15 dias, como muito bem 

demonstra a decisão recorrida, que a nosso ver, não merece censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se a 

decisão recorrida na ordem jurídica”.
Colhidos os vistos legais, cumpre agora decidir já que a tal nada obsta.
2 - FUNDAMENTAÇÃO:
O despacho ora recorrido constante de fls. 64 e 65 é do seguinte teor:
“Fls 57 a 59
Nos termos do artigo 282 n.º 3 do CPPT, o prazo para alegações a efectuar no tribunal re-

corrido é de 15 dias contados para o recorrente, a partir da notificação do despacho a admitir 
o recurso.

Tendo sido essa notificação efectuada em 30/11/2010, tal como consta do teor de fls. 55, conce-
dendo a dilação de 3 dias, considera -se efectuada, para os devidos efeitos, em 03/12/2010,

Ora, 15 dias contados, o termo do prazo para apresentar alegações seria 20/12/2010, uma vez que 
tal como diz Jorge Lopes de Sousa, in Código do Procedimento e Processo Tributário, anotado, Vislis, 
4a Edição, pag. 1129

“O prazo para apresentar alegações é de 15 dias independentemente do recurso ser interposto 
para o STA ou TCA, (...) na contagem destes prazo incluem -se sábados, domingos dias feriados, mas 
não férias judiciais, transferindo -se o termo do prazo para dia útil seguinte se terminar em dia de que 
os tribunais estejam encerrados.

Contando os 3 dias subsequentes ao termo do prazo previstos no art. 145º nº5 do C.P.C, ex vi 
art. 2º do C.P.P.T., o prazo terminaria em 04/01/2011 (não a 23/12/2010 por serem férias judiciais) pelo 
que, as alegações ao darem entrada em 17/01/2011  - cf. fls. 62 dos autos, encontram -se fora de prazo 
e como tal extemporâneas.

Não tendo a recorrente logrado juntar as suas alegações no prazo cominado no art. 282º n.º 3 do 
CPPT, consequentemente, ao abrigo do nº4 do mesmo artigo, julgo deserto o recurso,

Desentranhem -se as alegações de fls. 57 a 59 e devolva -se ao apresentante.
Custas do incidente pelo impugnante. Porto, 25/01/2010,
DO DIREITO:
Objecto do recurso  - Questão a apreciar e decidir:
A questão a apreciar (sem prejuízo daquelas que cumpre apreciar oficiosamente), delimitadas pela 

alegação de recurso e respectivas conclusões [nos termos dos artigos 660º, n.º 2, 664º e 684º, nºs 3 e 
4, todos do CPC, ex vi, artigo 2º, alínea e) e artigo 281º do CPPT], é a seguinte:

Saber se o despacho recorrido incorreu em erro de julgamento de direito ao julgar deserto o re-
curso interposto pelo Recorrente o que implica saber qual o prazo para produzir alegações no recurso 
jurisdicional interposto da sentença final proferida em sede de oposição judicial.

Entendemos que o despacho recorrido é de manter acolhendo -se a posição do Mº Pº junto deste 
STA em cuja fundamentação nos revemos e para a qual remetemos. Acresce referir que o despacho 
recorrido ao referir que “o recurso em apreço é processado e julgado como o de apelação em pro-
cesso cível(…)” fez uma correcta apreciação do modo de processamento e julgamento do recurso pois 
que tendo os presentes autos sido iniciados depois de 01/01/2008 (data da entrada em vigor do D.L. 
n.º 303/2007, de 24 de Agosto) a remissão para o regime de recursos de agravo, que foram eliminados 
por aquele diploma, deve considerar -se efectuada para o regime do recurso de apelação previsto no CPC 
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no que concerne aos recursos de decisões da 1ª instância (Neste sentido vide Jorge Lopes de Sousa em 
anotação 2 ao artº 282º do seu CPPT anotado e comentado 6ª edição pag. 428)..

Não foi a Mº Juíza que fixou de modo próprio o regime de apelação ao recurso. Foi a lei que lhe 
impôs essa fixação face à eliminação dos agravos operada pelo citado Decreto Lei.

Não obstante, as normas do CPC, designadamente aquelas que o recorrente diz que o despacho 
recorrido violou, são de mera aplicação supletiva e só funcionam, designadamente no que respeita 
à fixação do prazo para apresentação de alegações de recurso, se não houver outra previsão na lei 
(artº 685º n.º 1 do CPC). Ora, a norma do artº 282º n.º 3 do CPPT apresenta -se, enquanto norma 
especial que é, a fixar um prazo de apenas 15 dias para a apresentação das alegações e recurso e 
não pode ser ignorada.

Pode até não se concordar ou sequer perceber a utilidade de um regime especial de recursos em 
matéria tributária mas ele existe e enquanto existir tem de ser seguido e aplicado, sendo as normas 
relativas a recursos do CPC de aplicação meramente subsidiária (artº 2º do CPPT).

Resta referir que o facto de a Mº Juíza não ter citado no seu despacho o artº 282º do CPPT, fazendo 
antes referência (talvez por lapso) ao artº 283º do CPPT) não confere quaisquer direitos ao recorrente 
pois que se impõe obediência ao comando legal. Aliás, tal eventual erro, indicou -lhe um prazo de 
apenas 10 dias (o previsto no artº 283º do CPPT) que deveria até ter funcionado como alerta para os 
prazos mais curtos para alegações em processo tributário. Decisivo, no entanto, é que as normas do 
código de processo civil em matéria de recursos são de aplicação supletiva impondo -se o respeito pelas 
regras especiais do CPPT. E notamos também que o despacho de admissão de recurso nem sequer fez 
qualquer referência a preceitos do CPC designadamente o artigo 685.º/l do CPC fazendo -a somente a 
normativos do CPPT.

Em suma: a decisão recorrida, a nosso ver, não merece qualquer censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se a 

decisão recorrida na ordem jurídica.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo do recorrente.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Impugnação judicial. Ininteligibilidade do pedido. Lógica formal.

Sumário:

 I — Se foi o próprio juiz quem, no despacho por que considerou ilegal a coligação de 
impugnações e ordenou a notificação do impugnante para dizer qual das três li-
quidações impugnadas era a por ele escolhida para a prossecução da impugnação 
judicial, se referiu aos documentos por que aqueles actos foram notificados como 
docs. 1, 2 e 3 (apesar de estes não terem sido numerados pelo impugnante, que 
os apresentou, foram assim por ele identificados no intróito da petição inicial), 
não faz sentido que, ulteriormente, venha considerar ininteligível o pedido por o 
impugnante se referir à liquidação escolhida como sendo aquela a que respeita 
o documento n.º 2, ainda que esta numeração corresponda à que foi aposta num 
cheque apresentado com a petição inicial.

 II — Esse entendimento do juiz também não faz sentido uma vez que o impugnante 
também identificou o acto impugnado escolhido indicando o respectivo valor, 
sendo que este corresponde a uma única das três liquidações impugnadas.

Processo n.º: 561/12 -30.
Recorrente: Francisco Meirinhos — Construções, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
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1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “Francisco Meirinhos  - Construções, Lda.” (adiante Impugnante 

ou Recorrente) apresentou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela uma petição na qual, 
indicando como actos impugnados as «liquidações das prestações tributárias efectuadas pelo EXMO. 
SR. DIRECTOR GERAL da Direcção Geral dos Impostos, notificados à Contribuinte ora Impugnante, 
conforme documentos que se juntam como documentos nºs 1, 2 e 3», formulou o pedido de anulação 
das liquidações impugnadas.

1.2 A Fazenda Pública, na contestação, considerando que a Impugnante pretendia impugnar do 
mesmo passo liquidações de três impostos distintos – Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), Im-
posto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) e Imposto de Selo (IS) –, invocou, 
para além do mais, a «[c]umulação de pedidos ilegal e não admissível, nos termos do artigo 104º 
do CPPT».

Também o Representante do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Mirandela suscitou como «questão prévia», a «ilegal cumulação de impugnações», em virtude da 
natureza diferente dos tributos e do disposto no art. 104.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT).

1.3 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, ordenou a notificação da Impug-
nante do despacho em que considerou «ilegal a cumulação das impugnações dos actos tributários de 
liquidação de IMI, IMT e IS (cfr. docs. n.ºs 1, 2 e 3 da PI, para os quais a Impugnante remete, por 
faltar a identidade de natureza dos tributos, exigida pelo art. 104.º do CPPT» e para «indicar qual das 
liquidações pretende ver apreciada, atento o estabelecido nos arts. 4.º, n.º 5 e 47.º, n.º 5, do CPTA, aqui 
aplicável ex vi do art. 2.º, alínea c) do CPPT».

A Impugnante, em resposta a essa notificação, veio apresentar requerimento em que disse que 
«a liquidação que pretende ver apreciada é a que corresponde ao montante de 3.057,60 Euros, a que 
respeita, salvo erro, o doc. n.º 2».

Na sequência dessa indicação feita pela Impugnante, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Mirandela, após referir que «[o] doc. 2 diz respeito a uma cópia de um cheque de 42.500,00 €, emitido 
pela Impugnante sobre o BPN, à ordem de Manuel Inácio Carneiro» e que «[a] liquidação é a opera-
ção que determina a colecta, aplicando a taxa à matéria colectável e que coincidirá com o imposto a 
pagar», concluiu que «pela resposta dada pela Impugnante ficamos sem saber que liquidação pretende 
ver impugnada». Nesse pressuposto, decidiu nos seguintes termos: «sendo o pedido ininteligível, julgo 
a PI inepta» e «nos termos [dos arts.] 193.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), 202.º e 288.º, n.º 1, alínea b) do CPC, 
julgo nula a presente acção e absolvo a FP da instância».

1.4 A Impugnante interpôs recurso dessa decisão para o Tribunal Central Administrativo Norte, o 
qual foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.

1.5 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
1  - O Tribunal sabe que liquidação pretende ver apreciada a Impugnante, ora Recorrente.
2  - O pedido não é ininteligível.
3  - A P.I. não é inepta.
4  - A presente acção não é nula.
5  - A F.P. não deveria ter sido absolvida da instância.
6  - O Mmo Juiz [do Tribunal] a quo violou o disposto nos artºs 193.º, n.º 1 e 2, alínea a), 202.º e 

288.º, n.º 1, alínea b) do C.P.C.
7  - A sentença recorrida deverá ser substituída por outra onde se ordene o prosseguimento dos seus 

ulteriores e normais termos processuais, apreciando -se a impugnação da liquidação que a Impugnante 
ora Recorrente indicou e o Tribunal entendeu, pretende ver apreciada.

TERMOS EM QUE:
[…] deve ser dado provimento ao presente recurso, substituindo -se a decisão recorrida por outra 

que aprecie a Impugnação Judicial apresentada, referente à liquidação a que corresponde o doc. n.º 2 
da P.I., no montante de 3.057,60 Euros […]».

1.6 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.7 O Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia 

para conhecer do presente recurso, indicando como competente este Supremo Tribunal Administrativo, 
ao qual o processo foi enviado a pedido da Recorrente.

1.8 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 
Público e o Procurador -Geral Adjunto remeteu para o parecer emitido pelo Representante do Ministério 
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Público junto do Tribunal Central Administrativo Norte, que foi no sentido de que seja dado provimento 
ao recurso e revogada a decisão recorrida, com a seguinte fundamentação:

«[…]
8  - Contrariamente ao entendimento defendido pelo Tribunal, da PI e documentação, do teor do 

despacho de 4.1.11 e da resposta dada pela impugnante é de concluir que a liquidação que pretende ver 
impugnada é a que corresponde ao montante de 3 057,60 € referente à liquidação de IMT.

9  - É certo que a impugnante não numerou os três documentos de liquidação juntos e atribuiu 
o n.º 2 à cópia do cheque. Mas, posteriormente, foi o próprio tribunal que se referiu a essas notas de 
liquidação como docs 1, 2 e 3. Sendo, por isso, compreensível que a impugnante viesse, de seguida, a 
adoptar essa forma de identificação.

10  - E, como se referiu, fê -lo de forma inteligível, já que especificou o valor do tributo em causa.
11  - Por último permita -se -nos a nota de que nos parece difícil de compreender que no despacho 

de 4.1.11 se identifique a liquidação de IMT como doc. n.º 2 da PI e, na decisão recorrida que o mesmo 
diga respeito a uma cópia de cheque para, com esta fundamentação, e esquecendo a especificação do 
montante em causa, julgar o pedido ininteligível e a PI inepta».

1.9 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.10 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se o Juiz do Tribunal a quo fez errado 

julgamento ao considerar verificada a ineptidão da petição inicial por ininteligibilidade do pedido 
e, como consequência, ao declarar a nulidade de todo o processo e ao absolver a Fazenda Pública 
da instância.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Pese embora o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela não tenha efectuado o jul-

gamento da matéria de facto de forma destacada, o que se compreende em face do sentido da decisão 
proferida – ineptidão da petição inicial por ininteligibilidade do pedido, com a consequente anulação 
de todo o processado e absolvição da Fazenda Pública da instância –, pois não se entrou na apreciação 
do mérito da impugnação judicial, para apreciar e decidir o presente recurso importa ter presente o 
seguinte circunstancialismo processual (1):

a) Em 29 de Janeiro de 2010, a sociedade denominada “Francisco Meirinhos – Construções, Lda.” 
fez dar entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela uma petição na qual, indicando como 
actos impugnados as «liquidações das prestações tributárias efectuadas pelo EXMO. SR. DIRECTOR 
GERAL da Direcção Geral dos Impostos, notificados à Contribuinte ora Impugnante, conforme docu-
mentos que se juntam como documentos nºs 1, 2 e 3», formulou o pedido de anulação das liquidações 
impugnadas (cfr. fls. 2 a 4);

b) Com essa peça processual a Impugnante apresentou oito documentos, a saber: cópias
(i) da notificação da liquidação adicional de IS, «em resultado da avaliação efectuada», do mon-

tante de € 376,32 (cfr. fls. 13),
(ii) da notificação da liquidação adicional de IMT «resultante de avaliação», do montante de 

€ 3.057,60 (cfr. fls. 14),
(iii) da notificação para pagamento da liquidação adicional de IMI (cfr. fls. 15),
(iv) de uma escritura de compra e venda com hipoteca (cfr. fls. 16 a 27),
(v) de um cheque (cfr. fls. 28),
(vi) de uma caderneta predial urbana (cfr. fls. 29),
(vii) das notificações de quatro avaliações e respectivas fixações do valor patrimonial tributário 

relativamente a quatro fracções autónomas de um prédio sujeito à propriedade horizontal (cfr. fls. 30 
a 33) e, finalmente,

(viii) da notificação para pagamento da liquidação de IMI (cfr. fls. 34);
c) Desses oito documentos, apenas os cinco últimos foram identificados com as inscrições «Doc. 

n.º 1», «Doc. n.º 2», «Doc. n.º 3», «Doc. n.º 4» e «Doc. n.º 5» neles apostas, sendo que os três primeiros 
não foram numerados (cfr. os documentos de fls. 13 a 34);

d) Em 4 de Janeiro de 2011, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela proferiu 
despacho do seguinte teor:

«É ilegal a cumulação das impugnações dos actos tributários de liquidação de IMI, IMT e IS 
(cfr. docs. n.º 1, 2 e 3 da PI, para os quais a Impugnante remete), por faltar a identidade de natureza de 
tributos, exigida pelo art. 104.º do CPPT:

Pelo exposto, notifique o Impugnante para indicar qual das liquidações pretende ver apreciada, 
atento o estabelecido nos arts. 4.º, n.º 5 e 47.º, n.º 5, do CPTA, aqui aplicável ex vi do art. 2.º, alínea c) 
do CPPT» (cfr. fls. 61);

e) Na sequência da notificação desse despacho, em 1 de Fevereiro de 2011 a Impugnante apresen-
tou requerimento no qual disse que «tendo para tal sido notificada, vem informar […] que a liquidação 
que pretende ver apreciada é a que corresponde ao montante de 3.057,60 Euros, a que respeita, salvo 
erro, o doc. n.º 2» (cfr. requerimento a fls. 64);



2257

f) Em 9 de Abril de 2011, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela proferiu decisão 
nos seguintes termos:

«Conforme despacho de fls. 61, e com os fundamentos nele expressos, a Impugnante foi notificada 
para indicar qual das liquidações pretendia ver apreciada.

Respondeu que “a liquidação que pretende ver apreciada é a que corresponde ao montante de 
3.057,60, a que respeita, salvo erro, o doc. n.º 2”.

O doc. 2 diz respeito a uma cópia de um cheque de 42.500,00 €, emitido pela Impugnante sobre 
o BPN, à ordem de Manuel Inácio Carneiro.

A liquidação é a operação que determina a colecta, aplicando a taxa à matéria colectável e que 
coincidirá com o imposto a pagar.

Ora, pela resposta dada pela Impugnante ficamos sem saber que liquidação pretende ver impug-
nada – pelo que, sendo o pedido ininteligível, julgo a PI inepta.

Pelo exposto, nos termos [dos arts.] 193.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), 202.º e 288.º, n.º 1, alínea b) do 
CPC, julgo nula a presente acção e absolvo a FP da instância.

Custas pela Impugnante.
Notifique e registe».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Como resulta do que deixámos já exposto, a questão que cumpre apreciar e decidir nos presentes 

autos é a de saber se, como considerou o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, a 
petição inicial é inepta por ininteligibilidade do pedido.

Na verdade, na petição inicial a Impugnante formulou o pedido de anulação de três liquidações 
de impostos de natureza diversa, situação que o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela 
considerou integrar a cumulação ilegal de impugnações, em desrespeito pelo disposto no art. 104.º do 
CPPT, o que não vem questionado no presente recurso.

Mais considerou o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que, em face daquela 
ilegal cumulação de impugnações, se impunha a notificação da Impugnante para escolher um dos 
três pedidos formulados, atento o disposto nos arts. 4.º, n.º 5, e 47.º, n.º 5 do Código de Processo dos 
Tribunais Administrativos (CPTA), que considerou aplicável ex vi da alínea c) do art. 2.º do CPPT, o 
que também não vem questionado no presente recurso.

A divergência da Impugnante relativamente ao decidido restringe -se à parte da decisão em que 
se considerou que os termos em que a Impugnante fez essa escolha não permitem saber qual o pedido 
por que pretende que a impugnação judicial prossiga.

Na verdade, o Juiz do Tribunal a quo considerou que «pela resposta dada pela Impugnante ficamos 
sem saber que liquidação pretende ver impugnada» e daí extraiu como consequência a ininteligibilidade 
do pedido, que o determinou a considerar inepta a petição inicial.

É quanto à ininteligibilidade do pedido que a Impugnante discorda da decisão e é apenas essa 
questão que ora cumpre apreciar e decidir.

2.2.2 DA ININTELIGIBILIDADE DO PEDIDO
2.2.2.1 Antes do mais, permita -se -nos salientar que os tribunais, enquanto órgãos de soberania 

que exercem a justiça em nome do povo (cfr. art. 202.º, n.º 1, da Constituição da República (CRP)) 
encontram boa parte da sua legitimação democrática, que não lhes advém do voto, quer em factores 
específicos, quais sejam a própria Constituição da República (que regula a organização jurídico -política 
da sociedade, e, consequentemente, de toda a sua estrutura institucional) e a forma de recrutamento 
dos juízes, quer em factores de exercício da própria função, sendo que os juízes, enquanto titulares do 
órgão de soberania tribunal, não estão sujeitos senão à lei (cfr. art. 203.º da CRP).

Sendo a lei a única limitação a que está sujeito o exercício das funções do juiz, impõe -se a este 
que, na decisão dos conflitos que os administrados entendam trazer ao tribunal tributário para aí serem 
dirimidos, no exercício da administração da justiça em nome do povo, tenha especial cuidado com a 
fundamentação das suas decisões, fundamentação essa que é também uma exigência constitucional (cfr. 
art. 205.º, n.º 1, da CRP). Ao tribunal impõe -se, não apenas decidir, mas também tentar convencer as 
partes e o povo em nome de quem exerce funções do bem fundado da decisão e, na prossecução desse 
desígnio, tem o julgador que prestar um especial cuidado ao discurso fundamentador.

A fundamentação das decisões judiciais não constitui um mero desígnio formal que se cumpre 
mediante a indicação de quaisquer fundamentos, antes se exigindo que o discurso integrador dessa 
fundamentação responda a uma série de imperativos, entre os quais ora nos importa considerar o da 
coerência ou congruência, próprios da lógica formal.

2.2.2.2 Dito isto, e regressando ao caso concreto, diremos que é manifesto que não pode 
concluir -se, como concluiu o Juiz do Tribunal a quo, que a resposta apresentada pela Impugnante à 
notificação que lhe foi efectuada para dizer qual das três liquidações impugnadas na petição inicial 
pretende que seja apreciada não permite estabelecer qual desses três actos é aquele cuja legalidade 
a Impugnante pretende ver discutida na presente impugnação judicial (sem prejuízo de poder apre-
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sentar novas petições relativamente a cada um dos dois actos restantes, como decorre do n.º 6 do 
art. 47.º do CPTA).

Desde logo, porque a menção feita pela Impugnante no referido requerimento ao valor da 
liquidação em causa – € 3.057,60 – permite, por si só e de modo inequívoco, saber qual dos três 
actos impugnados foi por si escolhido como aquele para apreciação de cuja legalidade a impugnação 
judicial deve prosseguir: é a liquidação adicional de IMT a que se refere o documento de fls. 14. 
Na verdade, as três liquidações impugnadas na petição inicial são de valores diversos e só aquela 
tem o valor indicado pela Impugnante para a identificação da liquidação que pretende ver apreciada 
no presente processo.

Depois, porque nem sequer pode afirmar -se que a referência que a Impugnante fez ao «doc. n.º 2» 
inviabilize a percepção de qual o acto que pretende ver impugnado no presente processo.

É que foi o próprio Juiz, no despacho de fls. 61, quem, referindo -se às três liquidações impugnadas 
nos presentes autos, deixou escrito: «actos tributários de liquidação de IMI, IMT e IS (cfr. docs. n.ºs 
1, 2 e 3)». Ou seja, apesar de a Impugnante não ter numerado os documentos por que foi notificada 
daqueles actos tributários – constantes de fls. 13, 14 e 15, respectivamente – foi o Juiz quem se lhes 
referiu como «docs. n.ºs 1, 2 e 3».

Daí que, salvo o devido respeito, tenhamos muita dificuldade em compreender e absoluta im-
possibilidade de aceitar que, ulteriormente, o mesmo Juiz venha assentar a sua decisão, desfavorável 
aos interesses da Impugnante, no fundamento de que «o doc. 2 diz respeito a um cheque». Então não 
foi ele que, no despacho de fls. 61, se referiu aos documentos respeitantes às liquidações impugnadas 
como «docs. n.ºs 1, 2 e 3»?

Aliás, a própria Impugnante, no intróito da petição inicial, tinha identificado os actos impugnados 
como as «liquidações das prestações tributárias efectuadas pelo EXMO. SR. DIRECTOR GERAL da 
Direcção Geral dos Impostos, notificados à Contribuinte ora Impugnante, conforme documentos que 
se juntam como documentos nºs 1, 2 e 3». E, se é certo que as cópias das notificações daqueles actos 
com que instruiu a petição inicial não foram numeradas, e que os n.ºs 1, 2 e 3 foram por ela atribuídos 
a outros documentos, a dúvida impunha, pelo menos, o esclarecimento.

Salvo o devido respeito, a fundamentação da decisão recorrida, ao alhear -se do despacho que a 
antecedeu e ao considerar, sem mais, impossível saber qual o acto impugnado que foi escolhido pela 
Impugnante na sequência do despacho de fls. 61 encerra um vício de lógica formal inaceitável.

Por último, não podemos deixar de lamentar que se estejam a consumir meios e tempo, uns e 
outro tão escassos nos tribunais, com uma questão que, sempre salvo o devido respeito, se nos afigura 
de solução tão linear.

2.2.3 CONCLUSÕES
Por tudo o que ficou dito, o recurso será provido e, preparando a decisão, formulamos as seguintes 

conclusões:
I  - Se foi o próprio juiz quem, no despacho por que considerou ilegal a coligação de impugnações 

e ordenou a notificação do impugnante para dizer qual das três liquidações impugnadas era a por ele 
escolhida para a prossecução da impugnação judicial, se referiu aos documentos por que aqueles actos 
foram notificados como docs. 1, 2 e 3 (apesar de estes não terem sido numerados pelo impugnante, 
que os apresentou, foram assim por ele identificados no intróito da petição inicial), não faz sentido 
que, ulteriormente, venha considerar ininteligível o pedido por o impugnante se referir à liquidação 
escolhida como sendo aquela a que respeita o documento n.º 2, ainda que esta numeração corresponda 
à que foi aposta num cheque apresentado com a petição inicial.

II  - Esse entendimento do juiz também não faz sentido uma vez que o impugnante também iden-
tificou o acto impugnado escolhido indicando o respectivo valor, sendo que este corresponde a uma 
única das três liquidações impugnadas.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar 
que os autos regressem à 1.ª instância, a fim de aí prosseguirem nos termos que ficaram expostos, se 
a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (Note -se que, embora o Supremo Tribunal Administrativo não tenha competência em matéria de facto nos recursos 
que lhe são submetidos das decisões dos tribunais de 1.ª instância (cfr. art. 26.º, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Adminis-
trativos e Fiscais), não está impedido e, pelo contrário, está obrigado a considerar as ocorrências processuais reveladas pelos 
autos, apreensíveis por mera percepção e que são do conhecimento oficioso. Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, 
Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 23 
h) ao art. 279.º, pág. 369.) 
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 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Audiência prévia. IVA. Actividades imobiliárias. Renúncia à isenção. «Certificado de 
Renúncia». Decreto -Lei n.º 21/2007 de 29 de Janeiro.

Sumário:

 I — Decorrendo do artigo 5.º do Regime de Renúncia à isenção do IVA nas operações 
imobiliárias, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 21/2007 de 29 de Janeiro, que o cer-
tificado de renúncia tem necessariamente que ser emitido antes da celebração da 
escritura pública de transmissão e constatado que esta já tinha sido realizada, não 
havia como não indeferir o requerido, pelo que a não audição prévia do requerente 
deve ter -se como preterição de formalidade não essencial em face do princípio do 
aproveitamento dos actos.

 II — A eventual admissibilidade de que o pedido de certificado de renúncia à isenção 
pelo segundo transmitente em contratos simultâneos pudesse ter o mesmo efeito 
que a obtenção do próprio certificado — por imperativo do princípio da prevalên-
cia da substância sobre a forma, da neutralidade fiscal ou de outros princípios 
nucleares convocáveis na matéria em apreço —, está necessariamente dependente 
da certeza — inverificada in casu — quanto à impossibilidade de o segundo 
transmitente poder obter, em tempo útil, o certificado de renúncia à isenção.

Processo n.º 640/11 -30.
Recorrente: Jocilma — Indústria de Móveis, S. A.
Recorrido: Director -Geral dos Impostos.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr. Isabel Marques da Silva

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – JOCILMA – INDÚSTRIA DE MÓVEIS, S.A., com os sinais dos autos, veio interpor recurso 

de revista excepcional, ao abrigo do artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos 
(CPTA), do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte em 4 de Março de 2011 (a 
fls. 204 a 228 dos autos), que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 13 de Março de 2009, que julgou improcedente a acção admi-
nistrativa especial por si instaurada contra a Fazenda Pública.

Subidos os autos a este Supremo Tribunal e obtida a vista ao Ministério Público foi proferido, em 
19 de Outubro de 2011, pela formação prevista no n.º 5 do artigo 150.º do CPTA, o Acórdão de fls. 321 
a 332, no qual, considerando -se preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150.º do 
CPTA, foi admitido o recurso.

A recorrente conclui as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
a) A questão decidenda subjacente ao presente recurso de revista pretende apreciar uma questão 

que, pela sua relevância jurídica ou social, se reveste de importância fundamental, bem como a admissão 
do presente recurso é necessária para uma melhor aplicação do Direito, nos termos acima invocados, 
nomeadamente, porque a questão tem utilidade jurídica e prática, ultrapassa os limites da situação sin-
gular, excede o grau comum de dificuldade e evidencia interesses comunitários, bem como a melhor 
aplicação do Direito deve resultar na possibilidade de repetição num número indeterminado de casos 
futuros, em termos de garantia de uniformização do Direito;

b) Deste modo, podemos concluir que se encontra cumprido o critério qualitativo do artigo 150º do 
CPTA, segundo o qual torna -se necessária a intervenção do Supremo Tribunal Administrativo para apre-
ciar a presente questão decidenda com relevância jurídica de importância fundamental e utilidade prática, 
bem como para aplicar melhor o Direito, pelo que se encontra legitimado o presente recurso de revista;

c) No caso sub judice era obrigatória, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 60º da LGT, a au-
dição prévia da Recorrente, dado que o fundamento que motivou a Decisão de indeferimento do pedido 
de renúncia à isenção do IVA não se revelou, por demais, como facto determinante e imperativo que 
pudesse «secar» potenciais argumentos e factos relevantes, agora de novo aduzidos, que permitissem 
alterar a sentido da Decisão;

d) Considerando que a aplicação informática não permite informar que se está perante uma situação 
de contratos simultâneos, nem que é possível formalizar manualmente o pedido de renúncia à isenção, 
o exercício do direito de audição permitiria à Recorrente informar que se estava perante a realização 
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de contratos realizados em simultâneo e assim aplicar -se -ia o n.º 3 do artigo 2º do RRIIVA, bem como 
invocar o teor do Ofício -circulado n.º 30099/2007, de 9 de Fevereiro, da DSIVA, influenciando clara-
mente o destino da decisão;

e) Tal exercício revelar -se -ia ainda mais útil, pois, o próprio Chefe do Serviço de Finanças teve 
várias dúvidas sobre a própria aplicação informática, o que permitira o debate alargado sobre a matéria.

f) Pelo que, não tendo sido efectuada a audição prévia, se preteriu uma formalidade essencial do 
procedimento e, como tal, o Despacho aqui em crise encontra -se inquinado de tal ilegalidade, pelo que 
deverá ser anulado, com todas as consequências legais;

g) A posição do Tribunal a quo milita num erro de raciocínio ao considerar que, no caso de contratos 
realizados em simultâneo, o segundo transmitente possa, através da aplicação informática, encontrar-
-se na posse de um certificado prévio que demonstre a verificação da condição objectiva prevista na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 2º do RRIIVA, quando a Recorrente já demonstrou que tal é impossível, sob 
pena de se denegar o próprio RRIIVA que prevê e permite a realização de contratos em simultâneo e 
obter, nesta lógica, o certificado prévio ou, pelo menos, dever ser suficiente o pedido desse certificado;

h) Deste modo, podemos concluir que a A…, na qualidade de segunda transmitente, ao ter solicitado 
o certificado para efeitos de renúncia, no caso de contratos realizados em simultâneo, deveria ser -lhe 
reconhecido o direito à renúncia, após a confirmação das condições objectivas e subjectivas, nos termos 
dos artigos 2º, 3º e 5º, todos do RRIIVA, pelo que actuou de acordo com o regime legal, bem como com 
a instrução administrativa do Ofício -circulado n.º 30099/2007, de 9 de Fevereiro, da DSIVA;

i) Assim, é fácil concluir que o pedido de emissão do certificado de renúncia à isenção do IVA 
efectuado pela Recorrente e acima melhor referenciado não só foi tempestivo, como preenche todas 
as condições objectivas e subjectivas previstas no regime da renúncia à isenção do IVA nas operações 
relativas a bens imóveis, de acordo com a melhor interpretação do RRIIVA e da melhor aplicação do 
Direito, de modo a cumprirem -se os objectivos pretendidos e os direitos protegidos pelo RRIIVA, qual 
seja, a renúncia à isenção do IVA;

j) E, em consequência, o Despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Paredes aqui em crise 
padece do vício de violação de lei, por erro de aplicação nos pressupostos de direito e, por conseguinte, 
deve ser anulado, com todas as consequências legais, e substituído por outro que reconheça o direito à 
isenção do IVA, nos termos conjugados dos artigos 2º, 3º e 5º, todos do RRIIVA,

k) Bem como deve o presente recurso ser julgado procedente e revogado o douto Acórdão recor-
rido, com todas as consequências legais;

l) No presente litigio, caracterizado por um processo de direito público, onde se discute a aplicação 
do RRIIVA com influência num universo alargado de cidadãos e a violação de princípios basilares do 
Direito Fiscal, o Tribunal tem o dever de assumir um papel activo na interpretação e aplicação do Direito,

m) Pelo que pode e deve sindicar as decisões recorridas quanto à verificação da conformidade do 
Despacho de indeferimento em apreço com os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, 
bem como com o princípio da neutralidade fiscal.

n) Assim, o Tribunal ad quem, num processo de direito público como o presente, tem o dever de 
sindicar o Despacho de indeferimento por violação do princípio da segurança jurídica e da confiança 
legítima, corolário do princípio da boa -fé (cfr. artigo 2º e n.º 2 do artigo 266º, ambos da CRP, artigo 6º -A 
do CPA e n.º 2 do artigo 59º da LGT), bem como do princípio da neutralidade (cfr. Directiva do IVA),

o) Bem como deve o presente recurso ser julgado procedente e revogado o douto Acórdão recor-
rido, com todas as consequências legais;

p) As expectativas criadas na esfera do contribuinte que ordenou a sua actividade de acordo com 
a posição sufragada no Ofício -circulado n.º 30099/2007, de 9 de Fevereiro, da DSIVA, carecem de 
protecção jurídica assegurada pelo princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, corolário 
do princípio da boa -fé;

q) A Administração violou o princípio da boa fé, quando faltou à confiança que, fundamente, 
despertou na Recorrente, ao actuar em desconformidade com aquilo que, previsivelmente, fazia antever 
o seu comportamento anterior, ou seja, com o teor da instrução administrativa;

r) Assim, o Despacho de indeferimento em apreço violou o princípio da segurança e da confiança 
legítima, corolário do princípio da boa -fé (cfr. artigo 2º e n.º 2 do artigo 266º, ambos da CRP, artigo 6º -A 
do CPA e n.º 2 do artigo 59º da LGT), porquanto, a Administração Fiscal violou as orientações que 
tinha previamente definido, nas quais a Recorrente, com suporte na lei, agiu em conformidade, tendo 
conferido legítimas expectativas de que o certificado ficava pendente e, por conseguinte, deve ser anu-
lado, com todas as consequências legais, o Despacho indeferimento aqui em crise do Chefe do Serviço 
de Finanças de Paredes e substituído por outro que reconheça o direito à renúncia à isenção do IVA,

s) Bem como deve o presente recurso ser julgado procedente e revogado o douto Acórdão recor-
rido, com todas as consequências legais;

t) A errónea interpretação que o Tribunal a quo faz do n.º 1 do artigo 5º, em conjugação com a 
alínea b) do n.º 1 do artigo 2º com o n.º 2 do artigo 2º, todos do RRIIVA, impede o exercício do direito 
à dedução pela Recorrente e viola claramente o princípio comunitário da neutralidade fiscal do IVA;
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u) Assim, o Despacho de indeferimento aqui em crise violou o princípio da neutralidade fiscal 
e, por conseguinte, impediu o exercício do direito à dedução do IVA (cfr. artigo 167º da Directiva do 
IVA e artigos 19º e ss. do Código do IVA), porquanto a aplicação informática não permite ao sujeito 
passivo obter a renúncia à isenção do IVA, no caso de contratos realizados em simultâneo, e a aplicação 
que a Administração Fiscal e o Tribunal a quo fazem do Direito não é conforme ao princípio da neu-
tralidade fiscal, e, por conseguinte, deve ser anulado, com todas as consequências legais, o Despacho 
indeferimento aqui em crise do Chefe do Serviço de Finanças de Paredes e substituído por outro que 
reconheça o direito à renúncia à isenção do IVA,

v) Bem como deve o presente recurso ser julgado procedente e revogado o douto Acórdão recor-
rido, com todas as consequências legais;

w) Se assim não se entender, e sem prescindir,
x) O n.º 3 do artigo 11º da LGT não se refere à interpretação dos termos próprios de outros ramos do 

Direito, como sugere o douto Acórdão recorrido mas sim, como expressamente o diz, às normas de incidência;
y) Assim, persistindo dúvidas sobre o sentido das normas de incidência aqui em crise, deve 

atender -se à substância económica dos factos tributários, e, por conseguinte, considerando -se que se 
encontram preenchidos integralmente todos os requisitos objectivos e subjectivos, e demonstrada que 
está a titularidade da propriedade do imóvel no segundo transmitente, dever -se -á aplicar o RRIIVA e 
assim a Recorrente beneficiar da renúncia à isenção;

z) As normas dos artigos 2º e 3º, ambos do RRIIVA, constituem normas de incidência, na me-
dida em que determinam os requisitos objectivos e subjectivos do RRIIVA, influenciando o campo de 
incidência do imposto;

aa) Deste modo, podemos concluir que o Despacho de indeferimento em apreço violou o princípio 
da prevalência da substância sob a forma (cfr. n.º 3 do artigo 11º da LGT), porquanto, a Recorrente 
ao cumprir todos os requisitos substanciais para o direito à renúncia à isenção do IVA legitima que 
se reconheça a legitimidade do seu direito, e, por conseguinte, deve ser anulado, com todas as conse-
quências legais, o Despacho indeferimento aqui em crise do Chefe do Serviço de Finanças de Paredes 
e substituído por outro que reconheça o direito à renúncia à isenção do IVA;

bb) Bem como deve o presente recurso ser julgado procedente e revogado o douto Acórdão re-
corrido, com todas as consequências legais.

PEDIDO
Nestes termos deve o presente recurso ser julgado precedente, revogando o douto Acórdão 

recorrido, substituindo -o por outro em que seja julgado totalmente procedente o pedido de:
a) Ordenar a anulação do Despacho de 8 de Agosto de 2007, do Chefe do Serviço de Finanças de 

Paredes, alegadamente exarado na aplicação informática que suporta o RRIIVA, com todas as conse-
quências legais que daí derivam, porquanto no caso sub judice era obrigatória, nos termos da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 60º da LGT, a audição prévia da Recorrente, pelo que, não tendo sido efectuada, se 
preteriu uma formalidade essencial do procedimento, e, consequentemente, deverá considerar -se que 
houve um vício de violação da lei; ou, se assim não se entender, e sem prescindir,

b) Ordenar a anulação do Despacho de 8 de Agosto de 2007, do Chefe do Serviço de Finanças 
de Paredes, alegadamente exarado na aplicação informática que suporta o RRIIVA, com todas as 
consequências legais que daí derivam, porquanto o mesmo padece de um vício de violação da lei por 
erro nos pressupostos de direito, e a consequente condenação à emissão de certificado que reconheça o 
direito à renúncia à isenção de IVA na transmissão onerosa do prédio inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia de …, concelho de Paredes, sob o artigo 3172, ao abrigo do n.º 5 do artigo 12º do Código 
do IVA e do regime de renúncia à isenção de IVA nas operações relativas a bens imóveis, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 21/2007, de 29 de Janeiro, já que o correspondente pedido foi tempestivo e de acordo 
com o regime legal enunciado. Pois só assim se fará inteira e sã JUSTIÇA!”

2 – Contra -alegou o recorrido, concluindo nos seguintes termos:
a) Ao colocar -se numa esfera de ilegalidade efectuando a segunda escritura de compra e venda sem 

deter um certificado de renúncia ao IVA válido, não deve ser admitido o recurso de revista por não cum-
prir com os pressupostos inscritos no artº. 150º do CPTA, não sendo, deste modo, a questão a submeter a 
juízo, de utilidade prática com ultrapassagem dos limites do caso singular, nem excede o grau comum de 
dificuldade, nem evidencia interesses comunitários e nem contribui para uma melhor aplicação do direito;

b) Estando concretizada a segunda escritura sem existir a posse válida de um certificado de renúncia, 
não poderia conceder -se o direito de audição sobre um pretenso indeferimento, se se sabia, com base 
na lei, que o exercício da renúncia à isenção era ineficaz e como tal, nunca poderia produzir efeitos, 
pelo que tal formalidade sempre se degradaria em não essencial, dando oportunidade à aplicação do 
princípio do aproveitamento dos actos jurídicos, termos em que se não praticou qualquer preterição de 
formalidade essencial;

c) A posse válida de um certificado de renúncia para o segundo contrato sempre seria possível, no caso 
concreto dos autos, por o seu pedido ter sido efectuado em momentos distintos (em Julho de 2007, para o 
primeiro contrato e em 01 de Agosto do mesmo ano, para o segundo) como resulta do probatório, dada a 
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possibilidade legal de existência de uma tramitação manual do procedimento de renúncia a par do proce-
dimento por via electrónica que permitiria sempre a posse válida de um segundo certificado de renúncia;

d) A aplicação informática não é a monopolizadora do procedimento de renúncia à isenção do IVA 
sendo compatível com a tramitação manual, caso em que a informação disponível naquela aplicação 
referirá a situação de pendente, pelo que a realização de contratos em simultâneo é compatível com 
a posse de certificados de renúncia válidos à data da realização das respectivas escrituras de modo a 
tornar eficaz o exercício da renúncia à isenção;

e) À míngua de uma dúvida relacionada com termos próprios de outros ramos do direito, que não 
se revelam no caso dos autos, não tem aplicação o princípio de prevalência da substância sobre a forma 
porque tal só ocorre nos casos de interligação entre os números 2 e 3 do artigo 11º da LGT;

f) Demonstrada a compatibilidade da lei com a realidade no que toca à concessão de certificados 
de renúncia nas situações de contratos em simultâneo que o ofício circulado nº. 30099, de 09.02.2007, 
contempla, não está a A. Fiscal a desprezar o princípio da segurança jurídica e da confiança;

g) Nem a sentença, nem a decisão administrativa nem a aplicação informática formulam ou vei-
culam uma interpretação do RRIVA denegadora do princípio da neutralidade fiscal em matéria de IVA;

Termos em que o recurso de revista não deve ser admitido por falta de pressupostos, e se for 
admitido não deve ser julgado procedente, mantendo -se a decisão de primeira instância, confirmada 
pelo acórdão do TCA Norte.

3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer sobre o mérito do recurso por 
não se configurar nenhum dos casos previstos no n.º 1 do art.º 146.º do CPTA (fls. 338 dos autos).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
O Acórdão do STA que admitiu o presente recurso definiu a questão decidenda como sendo a de 

saber se nas operações relativas a bens imóveis, concretamente na celebração de contratos simul-
tâneos, aquando da celebração do segundo contrato e para efeito de renúncia de isenção de IVA, o 
segundo transmitente, no momento em que celebra o segundo contrato simultâneo de compra e venda 
deve encontrar -se na posse do certificado válido de renúncia à isenção de IVA ou se é suficiente o 
pedido de declaração electrónica desse certificado de renúncia, o qual já havia sido feito, tudo isto 
após a confirmação das condições objectivas e subjectivas previstas nos artºs 2º, 3º e 5º do Regime de 
renúncia à isenção de IVA (RRIIVA), aprovado pelo Decreto -lei n.º 21/2007 de 29/1, sendo certo que 
o facto da aplicação informática não permitir informar que se está perante contratos simultâneos, 
nem tão pouco autorizar o exercício do direito de audição prévia, impede que a mesma aplicação 
informática cumpra com o disposto no artº 2º, n.º 3 do predito Decreto -lei e que aquele actuou de 
acordo com a instrução administrativa do Ofício -circulado n.º 30.099 de 9/2/2007.

5 – Matéria de facto
No acórdão recorrido foram dados como provados os seguintes factos:
A) Por escritura pública de alteração de contrato e compra e venda em final de leasing exarada 

em 02/08/2007, de folhas 132 a 134 verso, do livro n.º 170, do Cartório Notarial de Ana Paula Ferreira 
Neves de Castro, sito à Rua de Camões, n.º 219, 1.º andar esquerdo, no Porto, Banco Invest, SA, pessoa 
colectiva n.º 503 824 810, vendeu a JOCILMA – Indústria de Móveis, SA, o prédio urbano composto 
por casa de cave, rés -do -chão e andar, para indústria de mobiliário, e logradouro, sito na Rua Zona 
Industrial, n.º 530, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Paredes sob o número dois mil duzentos e trinta e seis, da freguesia de Lordelo, inscrito na 
matriz sob o artigo 3172 (fls. 24 a 30);

B) Nesta escritura ficou consignado que esta venda, de acordo com o artº 12.º do Código do IVA 
e em conformidade com o Certificado de Renúncia à isenção emitido em trinta e um de Julho passado, 
pelo Segundo Serviço de Finanças de Lisboa, está sujeita a Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa 
normal, o qual fica a cargo da sociedade compradora (fls. 24 a 30);

C) O certificado de renúncia à isenção do IVA referido em B), ficou arquivado no cartório notarial 
(fls. 29);

D) O certificado de renúncia à isenção do IVA na transmissão de bem imóvel, do prédio inscrito 
no artigo 3172, da freguesia de Lordelo, do Banco Invest, SA, para JOCILMA – Indústria de Móveis 
SA, pelo valor de 1.199.799,58 €, foi emitido em 31/07/2007 (fls. 36);

E) Por escritura pública de compra e venda exarada em 02/08/2007, de folhas 140 a 141 verso, do 
livro n.º 170, do Cartório Notarial de Ana Paula Ferreira Neves de Castro, sito à Rua de Camões, n.º 219, 
1.º andar esquerdo, no Porto, JOCILMA – Indústria de Móveis, SA, vendeu a XEQUEURBE  - Unipes-
soal, Lda, pessoa colectiva n.º 507 833 864, o prédio urbano composto por casa de cave, rés -do -chão 
e andar, para indústria de mobiliário, e logradouro, sito na Rua Zona Industrial, n.º 530, freguesia de 
Lordelo, concelho de Paredes, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o número dois 
mil duzentos e trinta e seis, da freguesia de Lordelo, inscrito na matriz sob o artigo 3172 (fls. 31 a 35);
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F) Em 01/08/2007 a autora fez um pedido de declaração electrónica de certificado de renúncia à 
isenção do IVA na transmissão de bem imóvel, relativo ao prédio inscrito no artigo 3172, da freguesia 
de Lordelo, do concelho de Paredes, para XEQUEURBE – Unipessoal, Lda, pelo valor de 2.350.000,00 
€ (fls. 37 e 50);

G) Sobre o pedido referido em F) foi proferido, na mesma aplicação informática, em 08/08/2007, 
o seguinte despacho: «O acto gerador verificou -se a 02/08/2007, com a escritura lavrada no C. Not. de 
Ana Paula Ferreira Neves de Castro, sito à Rua de Camões, 219  - 1.º Esq.  -Porto, a fls. 141 -vº, do livro 
170, pelo que indefiro o pedido» (fls. 49 a 51);

H) Este despacho ficou disponível para consulta da autora desde 08/08/2007 (fls. 49);
I) O despacho referido em G) foi notificado à autora em 23/06/2008 (fls. 49); e
J) A acção administrativa especial foi intentada em 02/09/2008 (fls. 2).
6 – Apreciando
6.1 Da preterição do direito de audiência prévia ao indeferimento do certificado de renúncia 

à isenção
O acórdão recorrido, a propósito do alegado erro de julgamento de direito quanto à apreciação 

da imputada ilegalidade da falta de audiência prévia, julgou -o não verificado, porquanto no caso dos 
autos, considerado que a emissão do certificado de renúncia teria necessariamente que ser emitido 
antes da celebração da escritura pública de transmissão, uma vez constatado que esta já tinha tido 
lugar, o sentido da prolação do despacho não podia ser outro que não o do indeferimento do pedido, 
mostrando -se despicienda a audiência prévia dos interessados ou destinatários do acto, tudo isto em 
obediência ao princípio do aproveitamento dos actos substancialmente válidos, pois que concretizada 
que estava a escritura pública de transmissão sem a posse do certificado de renúncia à isenção, não 
poderia conceder -se o direito de audiência sobre um pretenso indeferimento, porquanto o exercício 
da renúncia se configurava como ineficaz, degradando -se aquela formalidade em não essencial, 
por aplicação do princípio do aproveitamento dos actos administrativos (cfr. acórdão recorrido, a 
fls. 212 a 219 dos autos).

Contra o decidido, alega o recorrente que no caso sub judice era obrigatória, nos termos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 60º da LGT, a audição prévia da Recorrente, dado que o fundamento 
que motivou a Decisão de indeferimento do pedido de renúncia à isenção do IVA não se revelou, 
por demais, como facto determinante e imperativo que pudesse «secar» potenciais argumentos e 
factos relevantes, agora de novo aduzidos, que permitissem alterar a sentido da Decisão, pois que a 
aplicação informática não permite informar que se está perante uma situação de contratos simul-
tâneos, nem que é possível formalizar manualmente o pedido de renúncia à isenção, o exercício do 
direito de audição permitiria à Recorrente informar que se estava perante a realização de contratos 
realizados em simultâneo e assim aplicar -se -ia o n.º 3 do artigo 2º do RRIIVA, bem como invocar o 
teor do Ofício -circulado n.º 30099/2007, de 9 de Fevereiro, da DSIVA, influenciando claramente o 
destino da decisão, acrescendo que tal exercício revelar -se -ia ainda mais útil, pois, o próprio Chefe 
do Serviço de Finanças teve várias dúvidas sobre a própria aplicação informática, o que permitira 
o debate alargado sobre a matéria. Conclui que, não tendo sido efectuada a audição prévia, se pre-
teriu uma formalidade essencial do procedimento e, como tal, o Despacho aqui em crise encontra-
-se inquinado de tal ilegalidade, pelo que deverá ser anulado, com todas as consequências legais.

Contra -alegou o recorrido, concluindo neste ponto que estando concretizada a segunda escritura 
sem existir a posse válida de um certificado de renúncia, não poderia conceder -se o direito de au-
dição sobre um pretenso indeferimento, se se sabia, com base na lei, que o exercício da renúncia à 
isenção era ineficaz e como tal, nunca poderia produzir efeitos, pelo que tal formalidade sempre se 
degradaria em não essencial, dando oportunidade à aplicação do princípio do aproveitamento dos 
actos jurídicos, termos em que se não praticou qualquer preterição de formalidade essencial.

Vejamos.
O indeferimento do pedido de certificado de renúncia à isenção do IVA apresentado pela ora 

recorrente e questionado nos presentes autos não foi precedido de audiência prévia da requerente, pois 
que, ao que parece, a aplicação informática através da qual é solicitado e emitido não prevê a realização 
de tal “formalidade”.

Importa, pois, decidir se a preterição do dever de audição prévia deve determinar a anulabilidade 
do acto de indeferimento, como pretendido pela recorrente, se, pelo contrário, se deve ter como mera 
irregularidade sem eficácia invalidante, como decidido.

Atento o disposto no artigo 60.º da Lei Geral Tributária (LGT) manifesto é que a audição do 
contribuinte pela Administração em momento anterior ao indeferimento do pedido de certificado de 
renúncia não estava dispensada (cfr. o n.º 2 e 3 do artigo 60.º da Lei Geral Tributária), antes era imposta 
pela alínea b) do n.º 1 do mesmo preceito legal, daí que, a ser exacto que não se preveja a audiência 
prévia aos indeferimentos dos pedidos de renúncia à isenção de IVA nas operações imobiliárias, suporta 
a Administração fiscal o sério risco de anulação de tais actos de indeferimento, por preterição de for-
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malidade essencial, pois que o direito de audiência prévia é um corolário do princípio da participação 
dos cidadãos na formação das decisões que lhes digam respeito.

A doutrina e a jurisprudência têm vindo, contudo, a sublinhar que a preterição do dever de audição, 
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, não se justificando tal anulação 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 indevi-
damente 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, 4.ª edição, 2012, pág. 515.

Não obstante, como se consignou no acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 10 de 
Novembro de 2010 (rec. 671/10), e se reiterou no Acórdão de 11 de Maio de 2011 (rec. n.º 833/10), 
«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».

Ora, se o motivo do indeferimento do pedido de certificado de renúncia à isenção tivesse sido 
o facto de o prédio não estar (ainda) inscrito na matriz em nome do recorrente  - como exige, para a 
generalidade dos casos, a alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do Regime da Renúncia à Isenção do IVA nas 
operações relativas a bens imóveis (RRIIVA), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 21/2007, de 29 de Janeiro, 
condição esta que, porém, não é exigível, ex vi do n.º 3 do mesmo artigo, no caso de “contratos realizados 
em simultâneo”  -, a alegação da recorrente de que se estaria perante contratos realizados em simultâneo 
mas que a aplicação informática não permite informar dessa circunstância nem é possível formalizar 
manualmente o pedido de renúncia à isenção  -, necessariamente levaria a concluir que a preterição 
do dever de audiência prévia ao indeferimento constituía preterição de uma formalidade essencial, 
determinante da anulação do acto de indeferimento, dado o relevo dos argumentos aduzidos.

No caso dos autos, contudo, não foi isso que se verificou, antes o motivo do indeferimento do 
pedido foi o da celebração do (segundo) contrato (simultâneo) em momento anterior ao da obtenção 
do certificado de renúncia (cfr. a alínea G) do probatório), solicitado, aliás, no dia imediatamente 
precedente ao da realização da escritura (cfr. a alínea f) do probatório), sem que o requerente tivesse 
querido aguardar pelo termo do prazo concedido à Administração para a sua emissão (que é de 10 dias 
contados da data da confirmação pelo adquirente ou locatário dos elementos fornecidos pelo requerente 
vendedor ou locador – cfr. o artigo 4.º n.º 2 e 4 do RRIIVA).

Ora, assim sendo, nenhuma censura merece o acórdão recorrido ao considerar a preterição do 
dever de audição prévia como preterição de formalidade não invalidante do acto, em razão do princí-
pio do aproveitamento destes, pois prescrevendo o n.º 3 do artigo 5.º do RRIIVA que “O exercício da 
renúncia à isenção sem que estejam reunidas as condições referidas no n.º 1 não produz efeitos” e 
estabelecendo o n.º 1 do mesmo artigo que “A renúncia á isenção só opera no momento em que seja 
celebrado o contrato de compra e venda ou de locação do imóvel, desde que o sujeito passivo esteja 
na posse de um certificado de renúncia válido e se continuem a verificar nesse momento as condições 
para a renúncia à isenção”, a emissão do certificado de renúncia teria necessariamente que ser emitido 
antes da celebração da escritura pública de transmissão, pelo que constatado que esta já tinha tido 
lugar, o sentido da prolação do despacho não podia ser outro que não o do indeferimento do pedido, 
mostrando -se despicienda a audiência prévia dos interessados ou destinatários do acto.

Improcede, deste modo, a alegação da recorrente sintetizada nas conclusões c) a f) das suas alega-
ções de recurso, sendo de confirmar o decidido no acórdão recorrido quanto aos efeitos não invalidantes 
do acto de indeferimento da preterição do dever de audição prévia.

6.2 Da questão de saber se nas operações relativas a bens imóveis, concretamente na celebração 
de contratos simultâneos, aquando da celebração do segundo contrato e para efeito de renúncia de 
isenção de IVA, o segundo transmitente, no momento em que celebra o segundo contrato simultâneo 
de compra e venda deve encontrar -se na posse do certificado válido de renúncia à isenção de IVA ou 
se é suficiente o pedido de declaração electrónica desse certificado de renúncia, o qual já havia sido 
feito, tudo isto após a confirmação das condições objectivas e subjectivas previstas nos artºs 2º, 3º e 
5º do Regime de renúncia à isenção de IVA (RRIIVA), aprovado pelo Decreto -lei n.º 21/2007 de 29/1, 
sendo certo que o facto da aplicação informática não permitir informar que se está perante contratos 
simultâneos, nem tão pouco autorizar o exercício do direito de audição prévia, impede que a mesma 
aplicação informática cumpra com o disposto no artº 2º, n.º 3 do predito Decreto -lei e que aquele 
actuou de acordo com a instrução administrativa do Ofício -circulado n.º 30.099 de 9/2/2007

O acórdão deste Supremo tribunal que admitiu o presente recurso excepcional de revista enunciou 
a questão decidenda como se reproduz em epígrafe.

Ora, a eventual admissibilidade de que o pedido de certificado de renúncia à isenção pelo se-
gundo transmitente em contratos simultâneos pudesse ter o mesmo efeito que a obtenção do próprio 



2265

certificado, depois de comprovadas as condições objectivas e subjectivas de que depende a validade 
da renúncia à isenção de IVA nas operações imobiliárias  - por imperativo do princípio da prevalência 
da substância sobre a forma, da neutralidade fiscal ou de outros princípios nucleares convocáveis na 
matéria em apreço  -, está necessariamente dependente da certeza quanto à impossibilidade de o segundo 
transmitente poder obter, em tempo útil, o certificado de renúncia à isenção.

No caso dos autos, porém, tal certeza inexiste.
Não há no probatório fixado nada que permita concluir nesse sentido, e a recorrente, ao não ter 

aguardado o termo do prazo normal para a emissão do certificado – antes tendo optado por celebrar o 
contrato no dia imediatamente seguinte àquele em que o requereu por via electrónica – criou a legítima 
dúvida sobre tal alegada impossibilidade, contrariada, aliás, pela recorrida, que invoca que a posse vá-
lida de um certificado de renúncia para o segundo contrato sempre seria possível, no caso concreto 
dos autos, por o seu pedido ter sido efectuado em momentos distintos e dada a possibilidade legal 
de existência de uma tramitação manual do procedimento de renúncia a par do procedimento por 
via electrónica que permitiria sempre a posse válida de um segundo certificado de renúncia, pois 
que a aplicação informática não é a monopolizadora do procedimento de renúncia à isenção do IVA 
sendo compatível com a tramitação manual, caso em que a informação disponível naquela aplicação 
referirá a situação de pendente, pelo que a realização de contratos em simultâneo é compatível com 
a posse de certificados de renúncia válidos à data da realização das respectivas escrituras de modo 
a tornar eficaz o exercício da renúncia à isenção.

No caso concreto dos autos, o apuramento de tais circunstâncias não se afigurou ao Tribunal 
Central Administrativo Norte essencial para a decisão, pois que esta acaba por ser condicionada pelo 
comportamento posterior do requerente ao ter celebrado a escritura no dia seguinte ao do requerimento 
sem aguardar pela emissão do certificado (cfr. o acórdão recorrido, a fls. 225 a 228 dos autos), deste 
modo inviabilizando – ele próprio, pelo seu comportamento – a possibilidade de válida e eficazmente 
poder renunciar à isenção.

O decidido, no quadro fáctico fixado, não merece censura, sendo por referência a este – e não 
a qualquer outro que, embora alegado, ficou por demonstrar – que se julga improcedente o recurso, 
confirmando o acórdão recorrido, que não merece censura.

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

Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Imposto Municipal Sobre Imóveis. Fundamentação. Avaliação.

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.

 IV — Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas 
se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho 
e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das 
percentagens referidas e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável.
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Processo n.º 690/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José Jorge de Castro Fontes.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1 – RELATÓRIO
José Jorge de Castro Fontes, veio impugnar judicialmente a avaliação da fracção autónoma 

designada pela letra “M” do prédio em regime de propriedade horizontal inscrito na respectiva ma-
triz predial urbana sob o artigo n.º 2991. Por decisão judicial de 15/04/2011 foi julgada procedente a 
impugnação.

Reagiu a Fazenda Pública com a interposição do presente recurso.
A alegação do recurso integra as seguintes conclusões:
1) A Doutrina c 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 77º e 84 - n.º 1 ambos da LGT);

2) O grau de fundamentação deve ser o adequado ao tipo concreto do acto c das circunstân-
cias em que foi praticado (Vide Acórdãos do STA de 2007/12/11, rec. 0615/04 e de 2009/07/01, 
rec. 0239/09);

3) O novo sistema de avaliação predial urbana consagra regras objectivas c critérios de quanti-
ficação prévia c legalmente fixados que eliminam a discricionariedade e subjectividade dos sujeitos 
intervenientes no procedimento de avaliação (Vide Artºs 38.º, 42.º c 45º do CIMl);

4) 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 c 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);

5) Como a ficha 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;

6) Por outro lado, o sentido do n.º 2 da Portaria n.D 982/2004, de 04/08 quando prevê “é aprovado 
o zonamento c 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 c concretiza o previsto no n.º 3 do Art.e 62º do CIMI;

7) A circunstância do zonamcnto c respectivos coeficientes de localização e percentagens não 
terem sido publicados no Diário da República não contraria o artº 119.º da CRP nem qualquer princípio 
constitucional, muito menos, produz a sua não obrigatoriedade;

S) 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 c garante o seu 
conhecimento aos interessados e público em geral (Vide Ac. do TCA do Sul de 2010/06/01, rec. 
03953/10);

9) Logo, o procedimento de 2ª avaliação ora impugnado funda -se num quadro normativo legal 
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 Ac. do TCA do Sul, de 2010/06/03, rec. 
03953/10), pois;

10) Nos presentes autos de impugnação, a avaliação obedeceu a todos os trâmites legais, porque 
o valor patrimonial tributário assentou cm critérios objectivos previamente determinados e definidos 
na lei, inexistindo falta de fundamentação na aplicação do coeficiente de localização;

Pelo exposto e pelo muito que V. ExAs doutamenre suprirão, deve ser dado provimento ao presente 
recurso e consequentemente revogada a do J ta sentença recorrida, que deverá substituída por acórdão 
que mantenha a avaliação ora impugnada, assim se fazendo JUSTIÇA.

Foram apresentadas contra -alegações com as seguintes conclusões:
1) Não se mostra devidamente aprovado, no que à respectiva forma jurídica diz respeito;
2) Não dispõe de fundamentação;
3) Não se mostra adequado à localização do prédio, de tal modo que decorridos que foram cerca 

de 19 meses teve que ser alterado e onde se previa apenas o “CL” de 2,40, passaram a prever -se três 
“CL’s” 2,40; 2,15;1,90;
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4) A amostra utilizada para cálculo do CI inicial não levou em conta a tipologia T2 e T3, mas 
apenas a tipologia TO, pelo que o CL se mostra indevidamente estabelecido;

5) De tal modo que a um aumento de áreas construídas correspondeu um aumento exponencial 
do VPT que se afastou mais de 20% do valor de mercado das fracções;

6) No caso dos autos, o VPT calculado para a fracção supra identificada mostra -se igualmente 
distorcido do valor de mercado em percentagem superior a 20%;

7) O VPT resultante da avaliação impugnada não atendeu à realidade económica e comercial da 
fracção e criou uma ficção para efeitos fiscais que se opõe quer às normas quer aos princípios legais 
aplicáveis;

8) Fracções idênticas na mesma zona, construídas apenas com meses de diferença beneficiam 
de um coeficiente mais adequado à realidade económica do que as construídas anteriormente, como 
sucede com as dos autos;

9) A Portaria 1022/2006 deveria, na sequência do supra exposto, ter reconhecido a evidência da 
distorção ou incorrecção dos coeficientes de localização e, assim, aplicar -se com efeitos retroactivos, 
repondo a necessária justiça fiscal.

Termos em que deve se mantida a decisão recorrida como é de JUSTIÇA
O Mº Pº junto deste STA não emitiu parecer.
Foram colhidos os vistos legais.
2 - FUNDAMENTAÇÃO:
A decisão recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
A) — A Administração Fiscal procedeu à 2.a avaliação da fracção autónoma designada pela letra 

“M” que corresponde ao apartamento “C” do quarto andar do prédio em regime de propriedade hori-
zontal inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo número 2991, da freguesia de Armação 
de Pêra, concelho de Silves, cfr. fls. 17.

B) — Consta do termo que suporta a avaliação a que se refere a alínea anterior (fls. 156):
«Aos vinte um dias do mês de Fevereiro de dois mil c cito, neste Serviço de Finanças, estando 

presente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Rui Alexandre 
Santos Rodrigues, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval 
Salvador Chaveca, e o(s) sujeiío(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto 
e examinado, por inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (X)Sim,() 
Não), o avaliaram, com o inteira observância de todas as formalidades legais, conforme está des-
crito na ficha de avaliação n.º 1329754, do prédio com o artigo de matriz 299 1  -M, da freguesia 
de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Rui 
Alexandre Santos Rodrigues, que o subscrevi.

Após visita ao local verificou -se que os dados considerados na 1ª avaliação estão correctos”.
C) — O perito designado pelo Impugnante fez constar do termo de avaliação (fls.156):
«Assino sob protesto porque:
1  - A avaliação é muito superior aos preços de mercado / valor de aquisição.
2  - Os novos coeficientes de localização, para o mesmo local são inferiores.
3  - Não há resposta a uma reclamação apresentada no sentido da retroactividade dos novos coe-

ficientes de localização.»
D) — Resulta da ficha da 2.a avaliação que à fracção “M” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2991, foi atribuído o coeficiente de loca-
lização de 2,40, cfr. fls. 157.

E) — Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor
Patrimonial Tributário foram considerados (cfr. fls. 158):
VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO

VT = Vc x A x Ca x ci X Cq X Cv

193.150,80 = 600,00 x 130,2246 X 1,00 X 2,40 X 1,03 X 1,00

F) — A 2ª avaliação foi notificada ao Impugnante em 2008/3/12, cfr. Informação do processo 
administrativo apenso

G) — A petição inicial foi apresentada em 09/06/2008, cfr. carimbo aposto a fls. 4.
H — Pela REMAX Praia, de Armação de Pêra, empresa de Mediação Imobiliária, foi informado 

que o preço médio para um Tl teria o valor de €120.000,00 (fls. 136 dos autos);
I) — Pela GARVETUR, sociedade de Mediação Imobiliária, foi informado que o valor médio 

para um para um T1, em 2004, seria de 110.000,00 (fls. 135 dos autos);
2.3 — Factos não provados:
Para a decisão da causa, sem prejuízo das conclusões ou alegações de matéria de direito produ-

zidas, de relevante, nada mais se provou.
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3 - DO DIREITO:
Para se decidir pela procedência da impugnação considerou a decisão recorrida o seguinte:
“2.4 — Questões decidendas:
A de saber se a avaliação impugnada se encontra devidamente fundamentada.
Invoca a impugnante que a falta de nota justificativa impede que se consiga entender quais 

os critérios que estiveram na base da fixação do coeficiente de localização.
Vejamos:
Prevê o artigo 42.º do CIMI:
«1  - O coeficiente dê localização (CL) varia entre 0,4 e 2, podendo, em situações de habi-

tação dispersa em meio rural, ser reduzido para 0,35 e em zonas de elevado valor de mercado 
imobiliário ser elevado até 3.

2  - Os coeficientes a aplicar em cada zona homogénea do município podem variar conforme 
se trate de edifícios destinados a habitação, comércio, indústria ou serviços.

3  - Na fixação do coeficiente de localização tém -se em consideração, nomeadamente, as 
seguintes características:

a) Acessibilidades, considerando -se como tais a qualidade e variedade das vias rodoviárias, 
ferroviárias, fluviais e marítimas:

b) Proximidade de equipamentos sociais, designadamente escolas, serviços públicos e 
comércio;

c) Serviços de transportes públicos;
d) Localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.
4  - O zonamento consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os 

diferentes coeficientes de localização do município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do 
artigo 45.º.»

Resulta do n.º 7.º da Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto:
“O zonamento, os coeficientes de localização, as percentagens e os coeficientes majorativos 

referidos, respectivamente, nos nºs 2º, 3º e 4º da presente portaria são publicados no sítio WWW.
e -financas.gov. pt. podendo ser consultados por qualquer interessado, e estão ainda disponíveis 
em qualquer serviço de finanças.»

A Portaria n.º 982/2004 de 4 de Agosto, prevê para o Município de Silves, para imóveis 
destinados à habitação, o coeficiente de localização variando entre 0,35 e 2,40.

Da consulta ao sitio do internet www.e -financas.gov.pt11035, gov.pt. para a freguesia de 
Armação de Pêra tendo por referência a portaria verifica -se que foram atribuídos coeficientes 
de localização que variam ente 1,9 e 2,6.

À fracção cuja avaliação se impugna foi atribuído o coeficiente de localização de 2,40.
Posteriormente, a Portaria n.º 1426/2004, de 25 de Novembro, revogou o n.º 1º Portaria 

n.º 982/2004 e aprovou novos coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada 
município.

A Portaria n.º 1022/2006, de 20 de Setembro, aprovou alterações ao zonamento.
Porém, da Portaria n.º 982/2004 citada, da ficha que suporta a avaliação, do termo de 

avaliação, bem como do sito do internet WWW.e -financas.Gov.pt, não se descortina quais os 
fundamentos que estão na base da fixação do coeficiente de localização em 2,40.

Na notificação dos acto de avaliação impugnado indica -se que foi utilizado o coeficiente de 
localização de 2,40, não constando dela qualquer indicação das razões por que foi fixado esse 
coeficiente e não qualquer outro.

O sitio do internet _www.e -financas.gov.pt não disponibilizou (nem disponibiliza na presente 
data) nenhum zonamento aprovado pela CNAPU.

Esta questão já mereceu a atenção da jurisprudência do STA no acórdão de 10/03/2011, 
recurso n.º 0862/10, in www.dgsi.pt, com a qual concordamos e que, por isso, vamos seguir de 
perto (…).

Também, no caso dos autos, no contexto assinalado, é manifesta a insuficiência de funda-
mentação do acto de avaliação impugnado.

Não resultam explicitadas as razões pelas quais foi fixado o coeficiente de localização de 
2,40 e não qualquer outro.

Sendo imprescindível para os interessados poderem aperceber -se das razões da fixação de um 
determinado coeficiente, saber como é que cada um deles foi ponderado, pois só assim, poderão 
exercer eficazmente o seu direito de impugnação,

De notar que não está em causa a falta de comunicação da fundamentação, mas sim a falta 
da própria fundamentação que levou à fixação do coeficiente de localização em 2,40.

Pelas soluções dadas às questões concretamente conhecidas focou prejudicado o conheci-
mento de outras questões.(…)”
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DECIDINDO NESTE STA
Como resulta do que supra ficou exposto a sentença recorrida entendeu que não está satisfeito o 

dever de fundamentação porque, não tendo sido fornecida ao Impugnante informação sobre as razões 
que conduziram a fixação dos coeficientes em causa, os actos de avaliação impugnados enfermam no 
seu modo de ver do vício de falta de fundamentação.

E com base na apreciação da questão da falta de fundamentação, julgou prejudicado o conhecimento 
das restantes questões suscitadas nos autos, nomeadamente a ilegalidade do valor patrimonial tributário 
resultante da segunda avaliação por errada qualificação e quantificação dos coeficientes apurados, e 
a ilegalidade da portaria 982/2004 de 4 de Agosto, por preterição do respectivo procedimento legal.

Contra o assim decidido insurge -se a Fazenda Pública alegando inexistir o vício imputado na 
sentença recorrida.

VEJAMOS:
Desde já se dirá que o recurso merece provimento.
As questões que se suscitam nos presentes autos já foram objecto de análise no acórdão deste STA 

de 14/12/2011 tirado no recurso n.º 0728/11, com a mesma formação de Juízes, no qual o ora relator 
interveio como 2º adjunto.

Assim sendo, remete -se para tal aresto e para a fundamentação constante do mesmo.
Ali se expendeu além do mais o seguinte:
(…) Com efeito a questão suscitada tem sido objecto de jurisprudência consolidada da secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo a qual se vem pronunciando, de forma 
dominante, no sentido de que os parâmetros legais de fixação do valor patrimonial postos em crise têm 
base em critérios objectivos e claros e, por isso são facilmente sindicáveis, sendo que a fundamentação 
exigível para a aplicação daqueles critérios se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos 
prédios no concelho e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das 
percentagens e valores referidos e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável – cf. neste sentido 
Jurisprudência citada no parecer do Exmº Procurador -Geral Adjunto, a fls. 254, e ainda, por mais 
recentes, os Acórdãos de 07.12.2011, recurso 948/11, de 29.09.2011, recurso 188/1, de 19.10.2011, 
recurso 579/11, e de 16.1.2011, recurso 814/11, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva fundamentação 
concordarmos integralmente, pelo que remetemos para o sobre tal matéria se disse no Acórdão 239/11 
de 25.05.2011:

«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 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 Pombal, 
ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era 
aplicável. Por outro lado, é a própria lei que manda ter em consideração na fixação da percentagem 
do valor do terreno de implantação as mesmas características que se têm em consideração na fixação 
do coeficiente de localização (v. n.º 3 do artigo 45.º do CIMI).».

(…) 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 
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preceito legal. Com efeito, diz aquele dispositivo que compete à CNAPU “propor trienalmente, até 31 
de Outubro, 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 corres-
pondentes 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 
Ministro 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 
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 
dissemos, 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».

Em face desta posição quase unânime da jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, 
que subscrevemos, haveremos de concluir que o valor patrimonial tributário fixado assentou em cri-
térios 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, pelo que não ocorre 
o imputado vício de falta de fundamentação”.

Impossibilidade de conhecimento em substituição.
Atento o provimento do presente recurso e a consequente revogação da sentença recorrida, coloca-

-se a questão da possibilidade de conhecimento, em substituição, das demais questões cuja apreciação foi 
julgada prejudicada pela questão da falta de fundamentação, a saber a ilegalidade do valor patrimonial 
tributário resultante da segunda avaliação por errada qualificação e quantificação dos coeficientes, e a 
irregularidade da aprovação da portaria 1022/2006 de 20/09, ilegalidade do zonamento aprovado pela por-
taria 982/2004 de 4 de Agosto, acrescendo ainda a sua ineficácia por falta de publicação no D. República.

Sucede, porém que, se atentarmos aos factos dados como provados em 1ª Instância verificamos 
que há, efectivamente, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão destes 
aspectos jurídico da causa.

Com efeito, nada consta do acervo factual (cf. fls. 183 a 185) sobre a factualidade alegada pela impug-
nante nos arts. 29 e 30 da petição inicial (se foi ou não apresentada à Câmara Municipal de Silves proposta 
de zonamento para deliberação e se esta de algum modo deliberou), ou nos arts. 48 a 50 (se foi implantado 
qualquer conjunto ou empreendimento urbanístico ou qualquer infra -estrutura que acarretasse a desactu-
alização do coeficiente de localização) ainda no artº 58 (qualidade dos acabamentos dos apartamentos).

Daí que se entenda o processo ainda não reúne os elementos necessários ao conhecimento em 
substituição dessas questões, por insuficiência da matéria de facto, designadamente nos pontos indi-
cados, impondo -se, por esse motivo, que os autos baixem à 1.ª instância para que, produzida a prova 
que se mostrar necessária e fixados os factos relevantes dela apurados, se conheça depois do mérito 
dos demais fundamentos de impugnação.

4  - Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso, revogando a sentença 
recorrida, com a consequentemente baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para aí prosseguirem os seus 
ulteriores termos, nomeadamente para que, produzida a prova que se mostrar necessária e fixados os 
factos relevantes dela apurados, se conheça do mérito dos demais fundamentos cuja apreciação foi 
julgada prejudicada pela questão da falta de fundamentação que como vimos não se verifica.

Custas pela recorrida que contra -alegou neste Supremo Tribunal Administrativo.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro Gonçalves. 
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 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

IRC. Custos. Documento comprovativo. Factura. Prova. Reintegrações e amortiza-
ções. Princípio da especialização dos exercícios. Princípio da justiça. Princípio 
da capacidade contributiva.

Sumário:

 I — Em sede de IRC, o documento comprovativo e justificativo dos custos para efeitos 
do disposto nos artigos 23.º, n.º 1, e 42.º, n.º 1, alínea g), do CIRC, não tem de 
assumir as formalidades essenciais exigidas para as facturas em sede de IVA, 
uma vez que a exigência de prova documental não se confunde nem se esgota na 
exigência de factura, bastando tão -só um documento escrito, em princípio ex-
terno e com menção das características fundamentais da operação, uma vez que 
ao contrário do que se passa com o IVA, em sede de IRC, a justificação do custo 
consubstancia uma formalidade probatória e, por isso, substituível por qualquer 
outro género de prova.

 II — Se a recorrente, além de não ter apresentado documentos externos identificado-
res das principais características das transacções, se limita a apresentar notas 
internas contabilizadas referindo -se a compras, carne, peixe, ovos, e a meros 
talões de compras, sem identificação das principais características das operações 
efectuadas, tais como, o objecto, o adquirente, o fornecedor e o preço, não podem 
relevar como documentos comprovativos dos respectivos custos para efeitos do 
disposto nos artigos 23.º, n.º 1, alínea a), e 42.º, n.º 1, alínea g), do CIRC, preceito 
segundo o qual para o efeito da determinação do lucro tributável só relevam os 
encargos devidamente documentados.

 III — As exigências formais em sede de comprovação de custos visam propiciar à Ad-
ministração Fiscal um eficaz controlo das relações económicas quer do lado do 
adquirente quer do fornecedor, uma vez que, como ficou dito, à revelação de um 
custo para um agente, contrapõe -se um proveito para o outro, e não se tratando 
de uma prática isolada, mas de uma prática reiterada e que envolve vários agen-
tes económicos, com e sem contabilidade organizada, aceitar tais notas como 
documento idóneo a comprovar os respectivos custos, seria fazer tábua rasa da 
obrigação que impende sobre a recorrente quanto às exigências de contabilidade 
organizada e, ao mesmo tempo, convidar a ficarem fora do sistema fiscal, múltiplos 
agentes económicos.

 IV — No caso concreto, considerando que os princípios da capacidade contributiva e da 
tributação pelo lucro real não são absolutos, antes têm como limites outros valores 
constitucionalmente protegidos, e que o princípio da justiça não cobre situações como 
as dos autos, numa ponderação global dos interesses em presença, mediada pelo 
princípio da proporcionalidade, deve dar -se prevalência à a protecção do interesse 
público no combate à fuga e evasão fiscal, subjacente às exigências de natureza formal.

 V — Se as amortizações são o processo contabilístico de distribuir, de forma racional 
e sistemática, o custo de um activo que se deprecia pelos diferentes exercícios 
abrangidos pela sua vida útil, e se visam dar tradução à regra básica de que 
«aos proveitos de um exercício deduzem -se os custos que, nesse exercício, se tor-
nou necessário suportar para obter aqueles», elas só podem ser aceites quando 
contabilizadas como custos ou perdas do exercício a que respeitam, segundo o 
artigo 1.º, n.º 3, do Decreto -Regulamentar n.º 2/90, e por exigência do princípio 
da especialização dos exercícios.

 VI — Se a recorrente não elaborou um plano de amortizações de acordo com as partes do 
edifício que foram ficando aptas a utilizar pelo público, de forma a contabilizar em 
cada exercício a correspondente parcela de depreciação, antes contabilizou para 
efeitos de amortizações toda a empreitada em exercícios em que não era possível 
que toda a obra estivesse apta a entrar em funcionamento, tais amortizações não 
podem ser aceites como custos dos exercícios.

 VII — No contexto do caso concreto, o interesse público da prevenção e combate da eva-
são fiscal, subjacente à prevenção da manipulação do princípio da especialização 
dos exercícios, deve prevalecer sobre os princípios da justiça e da tributação pelo 
rendimento real.
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Processo n.º 658/11 -30.
Recorrente: Araújo & Santos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Drª. Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I -RELATÓRIO
1. A Sociedade por quotas, ARAÚJO & SANTOS, L.DA, com os sinais dos autos, na sequência 

de acção inspectiva, impugnou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, as liquidações de IRC 
de 2005 e 2006, que foi julgada improcedente.

2. Não se conformando com tal sentença, a ARAÚJO & SANTOS, L.DA, interpôs recurso para 
a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as suas Ale-
gações, onde formulou as seguintes conclusões:

“a) O vocábulo comprovadamente, constante do artigo 23.º, n.º1, do CIRC, caracteriza o modo 
do juízo a fazer, ou da actividade cognitivo -decisória a desenvolver, sobre a indispensabilidade dos 
gastos para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto.

b) Enquanto referido ao juízo a efectuar sobre a questão de saber se os gastos são indispensáveis 
para a realização dos proveitos, o termo visa exprimir que o resultado desse juízo conclusivo tem de 
estar provado.

c) Nada autoriza a alargar o significado do conceito que se refere, nitidamente, às exigências do 
juízo, de modo a que o mesmo abranja, também, os tipos de prova e seus requisitos legais, que o mesmo 
juízo tem de ter em conta.

d) Neste aspecto o artigo 23.º, n.º 1, do CIRC, é uma norma totalmente aberta: as provas a ter 
em conta, por quem deva decidir se os gastos são ou não indispensáveis para a realização dos provei-
tos, são quaisquer provas documentais, por só estas podem ser objecto de tratamento contabilístico, 
sendo que provas são todos os factos ou elementos objectivos que tenham por função demonstrar a 
realidade dos factos [art.º 341.º do Código Civil (CC)], as quais devem ser apreciadas segundo os 
princípios estabelecidos na lei respectiva (valor legal, valor científico, livre apreciação segundo as 
regras de experiência comum, etc.), podendo a dúvida sobre a prova documental ser esclarecida por 
prova testemunhal.

e) O CIRC não estabelece em norma alguma, mesmo por remissão, nem essa matéria se encontra 
regulada em qualquer lei geral — como a Lei Geral Tributária — com apetência para regular, de forma 
geral, as matérias relativas aos vários tipos de tributos (impostos e taxas), qual a forma ou requisitos 
dos documentos que podem servir de base do juízo concreto sobre a indispensabilidade dos gastos para 
a realização dos proveitos.

f) Bem podia o legislador ordinário do CIRC — solução que seria até sugerida pelo princípio da 
congruência do sistema de impostos — ter adoptado a regra de que os documentos evidenciantes dos 
montantes e da natureza dos gastos fossem documentos que obedecessem às exigências estabelecidas 
no art.º 35.º do CIVA, mas não o fez, sendo certo que não consta dele qualquer norma de indicação 
dessa lei como norma subsidiária.

g) A ratio que fundamenta o estabelecimento das regras formais constantes do artigo 35.º n.º 5, 
do CIVA, relativamente a um tipo de imposto, como é o IVA, não é totalmente transponível para outro 
tipo fiscal, estruturalmente diferente, como é o tipo do IRC.

h) Não estando em causa, como se passa no tipo de imposto do IVA, a tributação de cada uma das 
operações materiais em que se vai desenvolvendo a actividade do sujeito passivo de IRC, mas o seu 
rendimento real, no final do exercício, compreende -se que os documentos fiscalmente releváveis para a 
qualificação dos custos se bastem com a exigência de que permitam, por si só ou conjugadamente com 
outros documentos constantes da contabilidade, formar um juízo seguro sobre a efectiva ocorrência 
das operações materiais e a real expressão do seu valor,

i) Devem considerar -se devidamente documentados, na contabilidade, os custos relativos aos 
gastos em relação aos quais a administração fiscal, em acção de fiscalização, em face dos documentos 
internos com base nos quais foi efectuado o seu registo contabilístico e em conjugação com outros 
documentos constantes da contabilidade, pôde determinar a sua natureza e o seu montante

j) A expressão “devidamente documentado’; constante do art.º 42.º, n.º 1, alínea g), do CIRC, 
refere -se ao juízo cognitivo -decisório a fazer sobre o suporte documental de toda a contabilidade, 
envolvendo a consideração não só dos documentos internos que titulam o registo contabilístico da 
despesa, como de todos os demais documentos lançados na mesma contabilidade, incluindo dos 
respeitantes aos proveitos, podendo a dúvida sobre a prova documental ser esclarecida por prova 
testemunhal

l) É intoleravelmente chocante e viola o princípio constitucional da justiça ínsito no princípio 
material do Estado de direito (art.º 266. n.º 2, e 2.º da CRP) que, tendo a administração fiscal chegado 
à conclusão, por todos os elementos relevantes documentais constantes da escrita que examinou, 
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conectados com o concreto exercício da actividade da recorrente e com os proveitos contabilizados, 
que, em verdade, existiram as compras e as despesas na “praça” e que as mesmas foram do montante 
contabilizado, se considere depois não devidamente documentados esses encargos para o efeito de 
não serem dedutíveis para a determinação da matéria colectável e poderem ser sujeitos ainda a tri-
butação autónoma.

k) Devem ser considerados custos dedutíveis para efeitos da determinação da matéria tributável 
dos exercícios de 2005 e 2006, respectivamente, os montantes de 19.762,27€ e 89.569,56€, correspon-
dentes a compras na praça, e bem assim das despesas na praça, nos mesmos exercícios, de 23.990,08 
e 29.438,93€.

m) O momento de entrada em funcionamento do activo imobilizado corpóreo não tem de coincidir, 
necessariamente, para o efeito de ser admissível a sua contabilização como custos das reintegrações 
e amortizações com a data de emissão do alvará de licenciamento/licença de utilização do estabeleci-
mento, como bem considerou a sentença.

n) Todavia, não tendo a administração fiscal posto em dúvida a existência e os valores das reintegra-
ções e das amortizações, cuja contabilização como custos foi efectuada pela recorrente, mas que aquela 
não considerou serem custos dedutíveis unicamente pela razão de haver considerado que a entrada em 
funcionamento do activo imobilizado não poderia ser antes de concedida a licença de utilização, tudo 
conforme o processo administrativo cujo teor o tribunal recorrido deu por assente, cabia -lhe anular os 
actos de liquidação, na parte correspondente.

n) Se, por força do princípio da tributação do rendimento real que justifica a regra constante do 
artº 17.0 do CIRC, a recorrente está obrigada a apurar o resultado líquido do exercício e se, neste, 
não podem deixar de ser considerados todos os proveitos advindos da utilização do edifício, durante 
o exercício, nos termos do artº 20.º do CIRC, e se nestes se compreendem proveitos que advêm da 
utilização dos espaços construídos antes da conclusão final da obra e do licenciamento, não é tolerável, 
segundo o princípio da justiça, que não possam ser considerados os custos advenientes da utilização 
desse imobilizado.

o) Não prevendo o CIRC ou o Decreto -Lei n.º 2/90, de 12/01, a segregação apenas de uma parte 
do valor do imobilizado corpóreo utilizado no exercício e tendo a administração fiscal apurado, depois, 
que toda a empreitada foi cumprida e que o imobilizado corpóreo foi construído, não se vê outro jeito 
de respeitar o princípio da tributação do lucro real, tal como este está plasmado nas normas constantes 
dos art.s 17.º, 20.º e 28.º do CIRC, do que considerar como custos as reintegrações e amortizações que 
correspondem à empreitada do edifício, na sua totalidade.

p) A decisão recorrida decidiu erradamente quando ajuizou que a administração fiscal tinha 
agido legalmente quando considerou que as reintegrações e amortizações contabilizadas nos exercí-
cios de 2005 e 2006, respectivamente, de 73.713,67 € e 176.852,67 €, não constituíam custos fiscais 
dedutíveis à matéria tributável e as acresceu à matéria colectável declarada pelo contribuinte, ora 
recorrente.

q) A decisão recorrida violou, por erro de interpretação e de aplicação, o disposto nos artigos 23.º, 
n.º 1, alínea a), e 42.º. n.º 1, alínea g), ambos do CIRC; os artigos 2.º, 104.º, n.º2, e 266.º, n.º2, da CRP; 
os artigos 17.º, 20.º e 28.º do CIRC e 1.º do Decreto -Lei n.º 2/90, de 12 de Janeiro.

Termos em que deve ser dado provimento ao recurso e revogada a sentença recorrida no segmento 
em que esta manteve os actos de liquidação do IRC, incluindo a tributação autónoma, na parte corres-
pondente em que a administração fiscal considerou como não constituindo custos fiscais devidamente 
documentados os encargos de 79.762,27€ e 89.569,56€, respectivamente, nos exercícios de 2005 e 
2006, correspondentes a compras na praça, e bem assim as despesas (de flores) na mesma praça, nos 
mesmos exercícios, de 23.990,08€ e 29.438,93€, e na parte em que considerou que as reintegrações 
e amortizações contabilizadas nos exercícios de 2005 e 2006, respectivamente, de 73.713,67€ e 
176.852,67€, não constituíam custos fiscais dedutíveis à matéria tributável, anulando, nessas partes, os 
actos tributários impugnados e julgando procedente, nessa correspondente parte, a impugnação, com 
todas as legais consequências.”

3. Não foram apresentadas Contra -alegações.
4. O Ministério Público, junto do STA, emitiu douto parecer, que concluiu que o recurso 

não merece provimento, devendo a sentença impugnada ser confirmada, com os fundamentos 
seguintes:

“I. Questões decidendas:
1ª -Legalidade da dedução como custos fiscais de encargos resultantes de compras no mercado da 

Nazaré nos montantes de € 79 762,27 e de € 89 569,56 (exercícios de 2005 e 2006 respectivamente) 
e de despesas com flores nos montantes de € 23 990,08 e de €29 438,93 (exercícios de 2005 e 2006 
respectivamente)

2ª -Legalidade da consideração como custos fiscais de reintegrações e amortizações contabilizadas 
nos montantes de €73 713,67 e € 176 852,67 (exercícios de 2005 e 2006 respectivamente)

2.1ªQuestão
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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 (art.23º nº1 corpo 
CIRC)

Esta norma deve ser conjugada com a norma segundo a qual não são dedutíveis para efeitos fiscais 
os encargos não devidamente documentados, mesmo quando contabilizados como custos ou perdas do 
exercício (art.42º nº1 al.g) CIRC)

Em norma distinta prescreve igualmente o legislador que as despesas não documentadas são 
tributadas autonomamente, à taxa de 50%,sem prejuízo da sua indedutibilidade para efeitos fiscais 
(art.81º nº1 CIRC)

Em sede de IRC não é exigível para a comprovação de despesas por via documental rigor formal 
idêntico ao imposto às facturas ou documentos equivalentes para a dedução pelo sujeito passivo do 
IVA neles mencionado (arts.19º nº2 al.a) e 36º nº5 CIVA).

Não obstante, não pode ser considerados encargos devidamente comprovados as despesas 
controvertidas, contabilizadas pelo recorrente mediante meros documentos internos, sem suporte 
em facturas ou documentos equivalentes, ainda que incorrectamente ou incompletamente emitidos 
(probatório als.I e L)

3. 2ª Questão
Podem ser objecto de reintegração e amortização os elementos do activo imobilizado sujeitos a 

deperecimento, considerando -se como tais os que, com carácter repetitivo, sofrerem perdas de valor 
resultante da sua utilização, do decurso do tempo, do progresso técnico ou de quaisquer outras causas 
(art.28º nº1 CIRC;art.1º nº1 Decreto Regulamentar nº2/90,12 Janeiro).

Salvo razões devidamente justificadas reconhecidas pela Direcção -Geral dos Impostos, as rein-
tegrações de elementos do activo imobiliário corpóreo só podem praticar -se a partir da sua entrada em 
funcionamento (art.28º nº3 CIRC;art.1º nº2 al.a) Decreto Regulamentar n.º 2/90, 12 Janeiro)

A prevalência da substancia económica sobre a forma jurídica no âmbito do Direito Fiscal permite 
aderir ao argumento da recorrente, segundo o qual a reintegração pode ter lugar a partir do exercício 
económico em que se iniciou a utilização efectiva de partes do edifício do Hotel Praia resultantes da sua 
ampliação (nessa medida sujeitas a deperecimento), apesar de a licença de utilização turística apenas 
ter sido emitida em 21.06.2007 (probatório als.R),S),T)

No entanto a relevância deste argumento não permite ignorar outras circunstâncias que justificam 
a desconsideração das quantias controvertidas como reintegrações, constituindo custos fiscais (art.23º 
nº1 alínea g) CIRC):

a)a contabilização da reintegração incidiu sobre o valor de toda a empreitada e não o valor das 
partes que entraram em funcionamento, de provável reduzido valor em relação ao conjunto da obra, 
se considerarmos que respeitavam a garagem, refeitório, instalações sanitárias do pessoal, lavandaria, 
despensas e economato (PA apenso - Direito de audição fls.20;probatório al.G)

b)desconhece -se a data do início da utilização de cada uma das citadas componentes do edifício
c)o sujeito passivo não evidenciou na contabilidade os critérios utilizados nas reintegrações 

(probatório al.S)
Conclusão
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.”
5.Colhidos os vistos legais, cabe apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
“A) A Administração Tributária efectuou uma acção inspectiva externa, à impugnante “ARAUJO 

& SANTOS, LDA”, com o NIPC 501.159.134, e sede na Av. Vieira Guimarães, 39, r/ch, Nazaré, 
credenciada pela Ordem de Serviço n.º 01200701795 de 24/09/2007, inspecção que teve início em 
23/10/2007 e conclusão em 28/03/2008, com origem no “PNAIT — 221.04 — P. Col. — Critério de 
Selecção de Nível Central, inspecção essa que, proveio de uma acção promovida pela Direcção de 
Serviços de Planeamento e Coordenação da Inspecção Tributária (DSPCIT) dirigida a Sujeitos Passivos 
de IVA em Situação de Reporte de Crédito de IVA em períodos sucessivos em 2005 e em que o valor 
calculado do reporte em Dezembro de 2005 era superior a € 100.000,00; e

B) A inspecção referida supra, em “A”, inicialmente teve âmbito apenas sobre o Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA) em 2005; e, no decorrer da mesma por ter sido entendido haver irregularida-
des quanto a custos considerados em IRC nos exercícios de 2004, 2005 e 2006, no dia 06/03/2008, foi 
comunicado à impugnante a alteração do âmbito da acção de inspecção, passando a incluir os seguintes 
impostos e períodos: «PNAIT - 221.39 — P. Col. — Diversos (Determinados Por Despacho do DF); IRC 
— 2004, 2005 e 2006», cfr. fls. 05 do relatório, no PA anexo, cujos teores dou por reproduzidos;
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C) A impugnante “Araújo e Santos, Lda” é uma sociedade por quotas que exerce a actividade 
de Hotéis com Restaurante, enquadrando -se no CAE 55111; e está sujeita ao regime de contabilidade 
organizada, cfr. com o Plano Oficial de Contabilidade;

D) A impugnante “Araújo e Santos, Lda” possui diversos estabelecimentos em diferentes locais 
da vila da Nazaré, nomeadamente: o “Hotel Praia”, estabelecimento hoteleiro de 4 estrelas, sito na Av. 
Vieira Guimarães, n.º 39; a “Residencial Mar Bravo” com restaurante, sita na Praça Souza Oliveira 
n.º 70; e uma Casa de Hóspedes, sita na Av. da República, cfr. fls. 5, do anexo;

E) Em sede do enquadramento fiscal, a “Araújo e Santos, Lda” encontra -se no regime geral do 
IRC e no que respeita ao IVA a encontra -se no Regime de Tributação Normal Mensal; encontrando -se 
a entregar com periodicidade normal as suas declarações de IVA, as Declarações Modelo 22 de IRC e 
respectivas Declarações Anuais;

F) A impugnante (e mandatário) foi notificada do projecto do relatório da supra referida inspecção, 
em 04/04/2008, cfr. cartas de 03/04/2008 e registos do CTT, juntos a fls. 3l/ss, do PA anexo;

G) Por carta datada de 16/04/008, a impugnante exerceu o direito de audição, cfr. carta e peça 
processual de fls. 35 e 36 a 58, do Anexo, cujos teores dou por reproduzidos, peça processual de que a 
p.i. de fls. 1/ss constitui reprodução adaptada, da qual peça se destaca a arguição anterior ao capítulo 
conclusivo (fls. 16 da mesma): «Importando, ainda referir que os montantes das compras na praça para 
os exercícios de 2004, 2005 e 2006 foram de 85.586.50€, 79.679.00€ e 89.478.00€, respectivamente, 
e não de 85.592.45€, 79.762.27€ e 89.569.56€ e bem assim as despesas na praça para os mesmos 
exercícios que foram de 23.370.52€, 23.650.00€ e 28.865.00€ ao invés de 23.414.08€, 23.990.08€ 
e 29.438.93€»; e ainda na pág. 1: «A ora requerente limita o seu direito de audição as questões que 
expressamente identifica»;

H) Dou por reproduzido o documento de fls. 57vº e 59, do PA anexo, junto pela impugnante, com 
a designação de «Valor Imobilizado Valor a Regularizar» do qual se destaca o seguinte: «Amortizações 
2004 (...) 47.648.35€ (...) Amortizações 2005 (...) 34.115,09€ (...) Amortizações 2006 (...) 116.759,76€ 
(...)»;

I) Dou por reproduzido o chamado “documento interno” com a designação de «HOTEL PRAIA 
— Aquisições na Praça», referindo -se a Carnes (Compras), Ovos, Peixes, De... I..ts?, Frutas, Hortaliças, 
Mariscos, Flores (Despesas) e datado de «3/6/05», junto a fls. 61 do PA anexo;

J) Dou por reproduzido o documento de fls. 62 do PA anexo, com a designação de «ALVARÁ 
DE LICENÇA DE UTILIZACAO TURÍSTICA  - LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS  - LICENÇA DE UTILIZAÇÃO n.º 62/07» com data de «Paços do Município, 22 de 
Junho de 2007», do qual se destaca o seguinte «LICENCIAMENTO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO 
Nº142/01, de 24/07/01  - LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO n.º 52/07, de 19/04/07 
(...) TITULAR DA LICENÇA: ARAUJO & SANTOS, LDA (...) NOME DO EMPREENDIMENTO: 
HOTEL PRAIA (...) Data do despacho de licenciamento: 21 de Junho de 2007 (...)»;

K) Dou por reproduzidos os documentos de fls. 63/ss do PA anexo, que consistem em «Extractos 
de Conta (...) OUTRAS COMPRAS (REI/REPR)», balancete razão, «Balancete Analítico» e «Mapa 
de Reintegrações e Amortizações»;

L) Nos exercícios de 2004, 2005 e 2006, a “Araújo e Santos, Lda” contabilizou, mediante “do-
cumentos internos”, valores neles constantes, correspondentes a compras, que efectuou, na “Praça” da 
Nazaré, também designada “mercado”, designadamente ovos, carne, peixe, iogurtes, hortaliças, flores, 
cujos documentos não identificam os seus fornecedores, cfr. relatório;

M) No exercício de 2005, a impugnante contabilizou valores de água e electricidade em cujos 
documentos a mesma “Araújo e Santos, Lda” não figura como adquirente dos respectivos consumos os 
quais se referem à Estrada Nacional 242, Rua dos Fornos, n.º 14 e à Avenida da Republica, na Nazaré, 
cfr. relatório;

N) No exercício de 2005, a “Araújo e Santos, Lda” contabilizou, com “documentos internos” 
que incluíam talões de compras, que efectuou, designadamente, em supermercados, e cujos talões não 
identificam o adquirente dos produtos em causa;

O) No exercício de 2005, a impugnante a “Araújo e Santos, Lda” contabilizou um recibo refe-
rente a seguro de incêndio de um estabelecimento comercial sito em S. Martinho do Porto, em nome 
de “José Eusébio Santos”;

P) No exercício de 2005, a “Araújo e Santos, Lda” contabilizou um estorno de seguro na conta 
de custos;

Q) No exercício de 2005, a supra citada Inspecção verificou divergências entre os “documentos 
internos” (manuscritos) contabilizados e as cópias dos originais exibidos, respeitantes a vendas e ser-
viços prestados;

R) Nos exercícios de 2004, 2005 e 2006, a “Araújo e Santos, Lda” contabilizou a amortização 
relativa a toda a empreitada, que efectuou, de ampliação do “Hotel Praia” e não partes concretas deste;

S) A impugnante não evidenciou na sua contabilidade quais os critérios ou factores de ponderação 
que utilizou naquelas amortizações;
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T) A licença de utilização turística do Hotel Praia, supra referenciada, foi emitida em 21/06/2007; 
e antes dessa licença de utilização a impugnante utilizou espaços que foram sendo concluídos na se-
quência das obras do referido estabelecimento;

U) Dou por reproduzidas as demonstrações de liquidação de IRC de fls. 39 e 40;
V) Do relatório, já dado por reproduzido supra, destacam -se agora os Pontos III (especialmente 

sobre o IRC, fls. 13/ss, mas que também se relaciona com o IVA, fls. 6/ss, do PA Anexo), e o ponto IX, 
fls. 19 a 24 do mesmo, sobre o direito de audição e resposta ao mesmo, pela AF.

W) A presente impugnação deu entrada em juízo em 25/11/2008, cfr. carimbo de fls. 2;”
2 - DE DIREITO
2.1. Questões a apreciar e decidir
A Araújo & Santos, Lda., sociedade por quotas que exerce a actividade de Hotelaria com restau-

rante, foi objecto de uma acção inspectiva aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, que originou liquida-
ções adicionais de IRC relativas aos exercícios de 2005 e 2006, porquanto da análise dos elementos 
contabilísticos se verificaram como custos fiscais os montantes de €79.762,27 e de €89.569,56, tendo 
apenas como suporte contabilístico documentos internos, que se referem a “Aquisições na Praça” com 
o discriminativo de “carnes (compras), ovos, peixe, queijo, iogurtes, frutas, hortaliças, mariscos e flores 
(despesas)” - e com valores manuscritos.

Resulta do probatório que tais “documentos internos”, “que incluíam talões de compras, que 
efectuou designadamente em supermercados, não identificam “os fornecedores” nem “o adquirente” 
dos produtos em causa” (cfr. pontos L e N do probatório, respectivamente).

Resulta também do Relatório da Inspecção que, embora fosse de aceitar que a impugnante havia 
incorrido nos custos em causa, os mesmos não podiam ser considerados custos fiscalmente dedutíveis, 
por força da alínea g) do n.º 1 do art. 42º do CIRC, devendo o montante em causa ser acrescido ao 
resultado líquido do exercício.

Por outro lado, o referido Relatório desconsiderou como custos os valores de amortização e reinte-
gração do activo imobilizado que foram contabilizados, porque o Hotel não estava em funcionamento.

Ficou também provado que nos exercícios de 2004, 2005 e 2006, a Araújo e Santos, Ld., conta-
bilizou a amortização relativa a toda a empreitada, que efectuou, de ampliação do “Hotel Praia” e não 
partes concretas deste (cfr. ponto R).

Contra este Relatório deduziu a ora recorrente impugnação judicial que veio a ser julgada im-
procedente, por sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com base, entre 
outros, nos seguintes fundamentos:

“(…).
“O teste formal da dedutibilidade de custos aparece na referência, no CIRC, ao requisito ‘com-

provadamente’: os custos devem ser comprovados também através de documento válido (factura ou 
documento equivalente que deverá conter os elementos essenciais previstos na lei). Em matéria fiscal, 
estabelece -se a prioridade ou prevalência da prova escrita sobre a prova oral. De facto, provas testemunhais, 
em sede de direito comparado, raramente são utilizadas devido a sua incerteza e subjectividade. (…).

“E Acerca do regime das reintegrações e amortizações, (…) o CIRC concede uma dedução para 
depreciação de bens do activo fixo do contribuinte. Bens do activo fixo podem ser bens corpóreos 
(edifícios, maquinas e outro equipamento utilizado na produção de bens ou serviços) ou incorpóreos 
(despesas de instalação despesa de I&D e elementos da propriedade industrial).(…) De acordo com o 
CIRC, os bens do activo sujeitos a deperecimento podem ser amortizados ou reintegrados, em regra, 
pelo método das quotas constantes. Os valores reintegráveis ou amortizáveis são determinados com 
base na contabilidade e sujeitos as correcções do CIRC e respectiva legislação complementar”.

“(…).
“Alega a impugnante “que nas despesas devidamente documentadas há que presumir a veracidade 

do custo” para efeitos de determinação do lucro tributável em sede de IRC, razão pela qual compete 
a A. Fiscal alegar a existência de elementos susceptíveis de pôr em causa essa veracidade, designada-
mente pela «enunciação de indícios objectivos, sólidos e consistentes, que traduzam uma probabilidade 
elevada de que esses documentos não titulam operações reais”.

“(…) como se disse, a AT não pôs em causa, antes disse aceitar que existiram as aludidas opera-
ções reais”.

“(…) O que está em causa no relatório da AT é a forma documental e o meio contabilístico que 
a impugnante utilizou. Está em causa a premissa de que parte a impugnante, de saber se estão “devi-
damente documentadas”. Mas essa matéria é de direito, sobre a qual, e, portanto, tal matéria está, por 
definição, excluída do ónus da prova (…)”.

“Mais alega que nas despesas “indocumentadas” ou “insuficientemente documentadas” recai 
sobre o contribuinte o ónus de comprovar o respectivo custo, como lhe impõe o art. 23º do CIRC, 
pela demonstração de que as operações se realizaram efectivamente, sendo -lhe possível para o efeito 
recorrer a outros meios de prova (designadamente a meios complementares de prova documental e 
prova testemunhal) para o demonstrar e convencer da bondade do correspondente lançamento conta-
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bilístico e da ilegalidade da correcção que a A. Fiscal tenha levado a efeito por virtude dessa falta ou 
insuficiente documentação”.

“Também neste ponto, em nosso entender, improcede a alegação, no sentido de que competia, 
como doutamente refere, o ónus da prova, à própria impugnante. E esta teve oportunidade de a realizar; 
valendo aqui as considerações já supra efectuadas, nomeadamente, a de que a questão é justamente a 
de saber se as despesas estão “indocumentadas” ou “insuficientemente documentadas (…)”.

“(…) A finalidade da documentação contabilística, entre o mais, para além de visar a comprovação, 
visa a segurança jurídica quanto ao próprio direito de deduzir e de repercutir, a inscrever em sede de 
contabilidade, e, ao mesmo tempo prevenir fraudes ao erário público. Não nos parece que esteja aqui 
em causa a teleologia da consabida exigência da documentação”.

“(…) Não há dúvida que o grande princípio é o da verdade material e, por aí, a tributação do que 
é a incidência real. Só que, como deve notar -se, não basta a verdade material sem comprovação. E, 
para além de se exigir comprovação, o legislador pode exigir e exige, certo tipo de comprovação, a 
documental, segundo determinados requisitos, para prevenir os riscos de incerteza, de subjectividade 
probatória e de fuga, a que tudo se reconduziria se houvesse regulação comum a todos os sujeitos dos 
próprios documentos de suporte. (…). Ora já se disse, que a AT não negou os eventos tributáveis, como 
as obras e as compras, e tão pouco afirmou que houvesse simulação.”

“(…).
“Os citados artigos 19 -6 e 36 -5, ambos do CIVA, falam em «facturas e documentos equivalentes 

passados em forma legal» considerando -se para efeitos do direito à dedução, passados em forma legal 
as «facturas ou documentos equivalentes que contenham os elementos previstos no artigo 36º» sendo 
que «as facturas ou documentos equivalentes devem ser datados, numerados sequencialmente e conter 
os seguintes elemento… (…)».

“A lei, permite, assim, para certos casos, os documentos equivalentes a facturas. Discute a im-
pugnante, entre o mais, os talões de compras na praça, “documentos internos”. Mas para que sejam 
considerados documentos equivalentes a facturas, aqueles normativos exigem que contenham os 
requisitos fundamentais das mesmas. Ora, nos casos que vêm alegados, não se pode considerar os do-
cumentos em questão sejam susceptíveis de configurar documento equivalente a factura, por ausência 
dos requisitos essenciais destas.

“(…).
“(…) Assim, não tem de haver coincidência entre a data de entrada em funcionamento e a data do 

despacho de licenciamento e respectiva passagem de alvará de utilização. Todavia, daí não se segue a 
conclusão de que, por isso, as liquidações impugnadas estejam viciadas. Esse entendimento, no caso, 
em nada influenciou negativamente a impugnante, porque, repete -se de novo, o objecto do dissídio 
não está na matéria de facto apurada mas sim na inidoneidade dos documentos e do meio contabilístico 
utilizado pela impugnante.

(…)”.
Contra este entendimento vem o presente recurso, alegando a recorrente, em síntese, que:
“(…) o artigo 23.º, n.º 1, do CIRC, é uma norma totalmente aberta: as provas a ter em conta, por quem 

deva decidir se os gastos são ou não indispensáveis para a realização dos proveitos, são quaisquer provas 
documentais, por só estas podem ser objecto de tratamento contabilístico, sendo que provas são todos os 
factos ou elementos objectivos que tenham por função demonstrar a realidade dos factos [art.º 341.º do 
Código Civil (CC)], as quais devem ser apreciadas segundo os princípios estabelecidos na lei respectiva 
(valor legal, valor científico, livre apreciação segundo as regras de experiência comum, etc.), podendo 
a dúvida sobre a prova documental ser esclarecida por prova testemunhal” [ponto d) das Conclusões)].

“A expressão “devidamente documentado’; constante do art.º 42.º, n.º 1, alínea g), do CIRC, refere-
-se ao juízo cognitivo -decisório a fazer sobre o suporte documental de toda a contabilidade, envolvendo 
a consideração não só dos documentos internos que titulam o registo contabilístico da despesa, como 
de todos os demais documentos lançados na mesma contabilidade, incluindo dos respeitantes aos 
proveitos, podendo a dúvida sobre a prova documental ser esclarecida por prova testemunhal” [ponto 
j) das Conclusões)].

“É intoleravelmente chocante e viola o princípio constitucional da justiça ínsito no princípio 
material do Estado de direito (art.º 266º n.º 2, e 2.º da CRP) que, tendo a administração fiscal chegado 
à conclusão, por todos os elementos relevantes documentais constantes da escrita que examinou, 
conectados com o concreto exercício da actividade da recorrente e com os proveitos contabilizados, 
que, em verdade, existiram as compras e as despesas na “praça” e que as mesmas foram do montante 
contabilizado, se considere depois não devidamente documentados esses encargos para o efeito de não 
serem dedutíveis para a determinação da matéria colectável e poderem ser sujeitos ainda a tributação 
autónoma” [Ponto l) das Conclusões)].

“A decisão recorrida decidiu erradamente quando ajuizou que a administração fiscal tinha agido 
legalmente quando considerou que as reintegrações e amortizações contabilizadas nos exercícios de 
2005 e 2006, respectivamente, de 73.713,67 € e 176.852,67 €, não constituíam custos fiscais dedutí-
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veis à matéria tributável e as acresceu à matéria colectável declarada pelo contribuinte, ora recorrente” 
[Ponto p) das Conclusões)].

“A decisão recorrida violou, por erro de interpretação e de aplicação, o disposto nos artigos 23.º, 
n.º 1, alínea a), e 42.º. n.º 1, alínea g), ambos do CIRC; os artigos 2.º, 104.º, n.º2, e 266.º, n.º2, da 
CRP; os artigos 17.º, 20.º e 28.º do CIRC e 1.º do Decreto -Lei n.º 2/90, de 12 de Janeiro” [Ponto k das 
Conclusões)].

Não obstante o consignado no ponto N do probatório poder induzir o intérprete de estar em causa 
matéria de facto, a verdade é que as questões postas pela recorrente reconduzem -se a meras questões 
de direito. Que assim é resulta desde logo da petição de impugnação judicial da ora recorrente, sendo 
a este propósito ilucidativo o parecer de fls 123 do Ministério Público, em primeira instância, onde se 
pode ler que não há um único ponto da petição que aborde matéria de facto nem a impugnante indica 
factos a provar. Por outro lado, a dado passo da sentença recorrida pode ler -se que “registamos que 
a Administração Tributária (AT) não negou no relatório de inspecção, nem na presente acção, que a 
impugnante fez as obras em causa e as compras em causa nestes autos. Aliás a AT aceitou no relatório 
de inspecção e na presente impugnação, de forma expressa, factualidade relativa à real efectuação da 
empreitada das obras no Hotel Praia e efectuação de reais compras na praça. O que a AT não aceitou 
foi a forma como a documentou e contabilizou.(…) Por conseguinte, as questões que foram colocadas 
no direito de audição, bem como nesta impugnação (que são as mesmas) reconduzem -se a questões 
conclusivas, de direito, e não à realidade, à verdade material …”

De igual modo, no presente recurso jurisdicional não vem questionada matéria de facto, reconduzindo-
-se o seu objecto, na parte relativa à desconsideração dos custos por inadequação do suporte documental 
utilizado, à averiguação do sentido e alcance dos arts. 23º, nº1, e 42º, nº1, alínea g), do CIRC, para 
determinar em que medida os lançamentos contabilísticos efectivados pela recorrente, baseados em 
documentos internos e talões, satisfazem os requisitos dos mencionados preceitos para valerem como 
documentos comprovativos dos custos.

Em face das conclusões que delimitam o objecto e âmbito do recurso [cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 
685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], as questões a apreciar e decidir traduzem -se em saber 
se a decisão recorrida fez errado julgamento quando julgou improcedente a impugnação e manteve os 
actos de liquidação impugnados, com fundamento:

a) Na não consideração como custos de IRC relativos aos exercícios de 2005 e 2006 as despesas 
feitas com a aquisição de bens “na praça” ou no mercado municipal local (peixe, fruta, verduras, flores, 
queijos, hortaliças, yogurtes, etc.) a vendedores ocasionais, pescadores ou pessoas do campo (“mercado 
saloio”), e a outros, por terem sido lançados na contabilidade com base em “documentos internos” a ela 
juntos, incluindo talões de compras em supermercados, por aos documentos em questão faltarem requisitos 
essenciais, nos termos e para os efeitos do estatuído nos arts. 23º, n.º 1, e 42º, n.º 1, alínea g), do CIRC;

b) Na não consideração como custos dos valores de amortização e reintegração do activo imobi-
lizado que foram contabilizados pela recorrente.

c) Importa ainda considerar se há violação do princípio da justiça ínsito no princípio material do 
Estado de direito (art. 266º, n.º 2, e 2º da CRP) e do art. 104º da CRP.

Vejamos.
2. 2. Do alegado erro de julgamento por não consideração como custos dedutíveis no IRC porque 

suportados em “documentos internos”, incluindo talões, com violação dos requisitos estatuídos nos 
arts. 23º, n.º 1, e 42º, n.º 1, alínea g), do CIRC

O art. 23º do CIRC (1) estabelece, no seu n.º 1, que se consideram “custos ou perdas os que com-
provadamente forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou 
para a manutenção da fonte produtora, nomeadamente…”

Por sua vez, segundo o art. 42º, n.º 1, alínea g), do CIRC, não são dedutíveis para efeito da deter-
minação do lucro tributável, “os encargos não devidamente documentados”.

São assim dois os requisitos para que os custos ou perdas das empresas sejam dedutíveis do ponto 
de vista fiscal: que sejam comprovados com documentos emitidos nos termos legais e que sejam indis-
pensáveis para a realização dos proveitos.

No caso em apreço, está apenas em causa a verificação dos requisitos formais exigidos para a 
comprovação dos custos e cuja violação implica a sanção da indedutibilidade sobre o rendimento.

As exigências formais compreendem a vertente interna e a externa. Os documentos internos 
são elaborados na empresa, normalmente para uso exclusivo interno (folhas de férias e as notas de 
lançamento). Os documentos externos são aqueles que provêm ou se destinam ao exterior, como as 
facturas, recibos e notas de débito) e são estes que normalmente cabem no conceito de “documentos 
justificativos”, que acompanham todo e qualquer gasto.

Segundo ANTÓNIO MOURA PORTUGAL (2), “Na perspectiva dos interesses fiscais, as exigências 
formais de documentação encontram a sua razão de ser numa dúplice justificação: por um lado, na necessi-
dade de comprovar a efectivação do custo, a sua existência (…); por outro lado, para se aferir a natureza de 
despesa e respectiva comprovação da indispensabilidade do custo face à actividade do sujeito passivo …”
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É possível recortar dois tipos essenciais de falhas formais. As primeiras resultam da ocorrência 
de erro ou vício no lançamento das operações na contabilidade, traduzidas na falta ou vício no registo 
ou na sua subsunção numa errada rubrica. Neste caso, o documento externo existe e é idóneo, mas 
verifica -se a incorrecção do respectivo suporte interno. Em relação às segundas, mais complexas, e 
mais correntes, o problema situa -se ao nível do documento externo que acompanha as transacções e 
que inexiste ou é insuficiente.

Nesta última situação, a resolução do problema pressupõe, desde logo, que se determine o que 
deva entender -se por «documento justificativo», uma vez que o CIRC não oferece qualquer noção 
operativa. Resulta linearmente da lei e do princípio da praticabilidade que informa o direito fiscal que 
os custos têm de estar devidamente documentados. O problema que a lei não resolve expressamente 
no âmbito do IRC é o de saber quais as exigências concretas que o conteúdo desse documento deve 
observar: bastará um simples documento interno ou será preciso uma factura completa?

Em relação ao IVA, a lei impõe a estrita obrigação de emissão de um documento que acompanhe 
a transacção – a factura  - alínea b) do n.º 1 do art. 29º do CIVA), incluindo com a concreta previsão 
dos seus requisitos e elementos integrativos (nº 5 do art. 36º do CIVA).

Assim as facturas são documentos que, nos termos do referido preceito “devem ser datados, nu-
merados sequencialmente” e conter “os nomes, firmas ou denominações sociais e a sede ou domicílio 
do fornecedor de bens ao prestador de serviços e do destinatário ou adquirente, bem como os corres-
pondentes números de identificação fiscal dos sujeitos passivos de imposto” e outros elementos sobre 
o objecto da transacção, além da taxa aplicável e dos motivos da isenção se for o caso.

Para alguns autores (3) estas exigências formais embora criadas para o IVA devem aplicar -se «ao 
conjunto das relações tributárias por corresponderem às boas práticas contabilísticas» e, além do mais, 
tais «requisitos das facturas são os que permitem à escrita da empresa desempenhar todas as funções 
como instrumento de registo e de informação verificável que é chamada a desempenhar».

No entanto, segundo outros autores, a noção de «documento justificativo» é mais ampla do que 
a noção de factura, podendo abranger uma qualquer forma externa de representação da operação, sem 
as específicas solenidades da factura, “desde que explicite, de forma clara, as principais características 
da operação (os sujeitos, o preço, a data e o objecto da transacção)“(4).

TOMÁS CASTRO TAVARES aponta três argumentos que militam a favor desta tese: um literal, 
outro lógico -sistemático e um teleológico.

Em relação ao elemento literal, “o termo «documento justificativo» (nº 3 do art. 98º do CIRC) é 
conceitualmente mais lato do que a noção de «factura», cujo regime legal se encontra minuciosamente 
explicitado (al.b) do n.º 1 do art. 28º e n.º 5 do art. 35º, ambos do CIVA)”.

Quanto ao elemento sistemático, sendo o CIVA temporalmente anterior ao CIRC, afigura -se óbvio 
que o legislador do CIRC pretendeu instituir um diferente regime densidade das exigências formais, 
não tendo enveredado pela equiparação às exigências do CIVA. Por fim, no que respeita ao argumento 
teleológico, importa salientar que “as exigências formais em sede de IVA resultam das características e 
dos fins acautelados por esse imposto, quais sejam de uma intervenção poligonal, por incidência finan-
ceira do imposto sobre as diversas fases da transacção do bem, conferindo -se aos contribuintes o dever 
de arrecadação do tributo, por forma a facilitar o respectivo trabalho da Administração Fiscal.”(5)

Segundo o mesmo Autor, já no que respeita ao imposto sobre o rendimento não se justificam 
exigências formais tão severas, pressupondo -se, em regra, para efeitos de dedutibilidade dos custos 
fiscais em IRC, “a feitura de um documento justificativo (suposto externo, com a menção das caracte-
rísticas fundamentais da operação), competindo à Administração Fiscal a prova da sua inexactidão ou 
da inexistência (total ou parcial) da relação subjacente.

Em suma, apesar de menos exigente, o Autor conclui que a dedutibilidade fiscal dos custos pres-
supõe, por regra, um suporte formal com uma certa densidade.

Outra questão é a de saber se quando uma dada transacção não se suporta num documento externo, 
ou o mesmo for incompleto, se se deve concluir liminarmente pela preclusão da dedutibilidade do custo 
ou, pelo contrário, se deve ainda assim admitir prova da operação mercantil.

E aqui o mencionado Autor acaba por admitir que se por exigência do princípio da capacidade 
contributiva os custos ainda que não documentados contribuem para o apuramento do rendimento, 
desde que o contribuinte alegue e demonstre a existência e montante do gasto, “(…). Consequente-
mente, não se pode recusar a dedutibilidade de um gasto, quando o mesmo se encontre suficientemente 
demonstrado por outros oportunos meios de prova devidamente aduzidos pelo contribuinte (a quem 
passa a caber o respectivo ónus)”.

Assim, refere o Autor que estamos a seguir, que ao comprador compete, pois, a prova da ocorrência 
do custo, com a determinação do seu efectivo montante. Para tal, não basta que evidencie um documento 
interno (por si mesmo realizado). Ao lado desse suporte terá de demonstrar, por qualquer outro meio, a 
existência e principais características da transacção. Nessa tarefa poderá carrear quaisquer meios de prova 
(testemunhas, documentos auxiliares, explanação da sua contabilidade), competindo ao juiz aquilatar 
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sobre o preenchimento da prova. Deste modo, um custo não documentado assume efeitos fiscais se o 
contribuinte provar, por quaisquer meios ao seu dispor, a efectividade da operação e o montante do gasto”.

Também RUI DUARTE MORAIS (6), sem deixar de afirmar que tem de existir sempre um do-
cumento, “ainda que “imperfeito” ou “outro” que não aquele que normalmente deveria existir (p. ex., 
uma “nota” de lançamento elaborada pelo próprio sujeito passivo)”, admite “que o sujeito passivo 
deve ser admitido a completar a prova da existência do custo através do recurso a quaisquer meios 
admitidos em direito”.

Por sua vez, FREITAS PEREIRA (7) considera que a inexistência de documento externo exigido 
para determinada operação afecta o valor probatório da contabilidade e que tal falta não pode ser suprida 
pela apresentação de um documento interno. Justificando esta ilação pondera o referido Autor que “o 
valor probatório de uma contabilidade assenta essencialmente nos respectivos documentos justificativos 
e, quanto aos que o devam ser, é a origem externa que lhes confere um carácter que se pode designar 
por presunção de autenticidade. Um documento de origem interna só pode substituir -se um documento 
de origem externa quando sejam reunidas provas adicionais que confirmem a autenticidade dos mo-
vimentos nele reflectidos.(…) Dito de outro modo: a substituição de um documento externo por um 
documento interno pode, no plano exclusivo da determinação do lucro tributável, não ser irremediável 
se, contendo este último todos os elementos indispensáveis que devia conter o primeiro, a veracidade 
da operação subjacente puder ser demonstrada.”

Em suma, resulta do exposto que, em sede de IRC, o documento comprovativo e justificativo dos 
custos para efeitos do disposto nos arts. 23º, nº1, e 42º, n.º 1, alínea g), do CIRC não tem de assumir as 
formalidades essenciais exigidas para as facturas em sede de IVA. A exigência de prova documental não 
se confunde nem se esgota na exigência de factura, bastando tão -só, para alguns autores, um documento 
escrito, em princípio externo e com menção das características fundamentais da operação.

Em relação à jurisprudência deste Supremo Tribunal, ficou consignado no Acórdão de 8/7/1999, 
proc n.º 23535, que “Os requisitos das facturas, constantes do artigo 35º, n.º 5, do CIVA, não são exi-
gências de validade formal das facturas para efeitos de IRC, mas apenas para efeitos de dedução do 
IVA, nos termos do artigo 19º, n.º 2, do CIVA”.

Por outro lado, como vimos, na ausência de documento externo, que comprove o custo em causa, 
alguma doutrina vai no sentido de admitir a prova da realização do custo por qualquer meio, desde que 
adequado a demonstrar as principais características da transacção. A este propósito constitui também ju-
risprudência do STA (8) de que ao contrário do que se passa com o IVA, em sede de IRC, a justificação do 
custo consubstancia uma formalidade probatória e, por isso, substituível por qualquer outro género de prova.

Em face do exposto, analisemos o caso em análise, onde se verifica que a recorrente utilizou como 
suporte documental dos custos:

 - Nos exercícios de 2005 e 2006, contabilizou, mediante “documentos internos”, com a designação 
de «HOTEL PRAIA»  - Aquisições na Praça, referindo -se a Carnes (Compras), Ovos, Peixe…, e data, 
sem identificação dos fornecedores (Pontos l, L e N, do probatório).

 - No exercício de 2005, contabilizou, com “documentos internos”, que incluíam talões de compras, 
que efectuou, designadamente, em supermercados, e cujos talões não identificam os adquirentes dos 
produtos em causa (Ponto N do probatório).

Em face do exposto, a Administração Fiscal, embora aceitando “a documentação dos custos como 
tendo sido incorridos pelo Sujeito Passivo” (fls. 21A do relatório), não os aceitou como custo porque, 
segundo estipula a alínea g) do art. 42º do CIRC, apenas são dedutíveis para efeitos fiscais “encargos 
devidamente documentados”.

Alega a recorrente que, tendo a Administração Fiscal chegado à conclusão que em verdade exis-
tiram as compras e as despesas na “praça” e que as mesmas foram do montante contabilizado não pode 
deixar de considerar os custos em causa.

Em nossa óptica, não assiste razão à recorrente porque, uma coisa é a Administração Fiscal admi-
tir que a recorrente incorreu nos custos, outra muito diferente à aceitar a sua relevância fiscal e, neste 
sentido, não podemos dizer que a Administração aceitou os custos em causa, tanto assim que, na parte 
decisória, e no âmbito do seu poder de correcção, procedeu à sua efectiva correcção, por entender, 
repete -se, que os mesmos não estavam devidamente documentados, tal como é exigido pela alínea g) 
do nº1 do art. 42º do CIRC, preceito segundo o qual para o efeito de determinação do lucro tributável 
só relevam “os encargos devidamente documentados”.

No contexto apontado, concluiu o Mmº Juiz “a quo” que “A lei, permite, assim, para certos casos, 
os documentos equivalentes a facturas. Discute a Impugnante, entre o mais, os talões de compras na 
praça, “documentos internos”. Mas para que sejam considerados documentos equivalentes a facturas, 
aqueles normativos exigem que contenham os requisitos fundamentais das mesmas. Ora, nos casos 
que vêm alegados, não se pode considerar os documentos em questão sejam susceptíveis de configurar 
documento equivalente a factura, por ausência dos requisitos essenciais destas”.
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Neste sentido, ficou consignado no Acórdão do STA de 27/10/1999, que “os documentos não 
emitidos na forma legal não podem ser dedutíveis para a determinação do lucro tributável, nos termos 
do artigo 41 n.º 1 alínea h) do CIRC.”

Sendo que a doutrina que se extrai do Acórdão vai no sentido de que se o custo não está devida-
mente documentado, o mesmo não pode ser considerado ainda que, como no caso em apreço, não haja 
dúvidas sobre a sua efectiva verificação.

Em anotação a este Acórdão SALDANHA SANCHES, questionando se numa situação destas o 
contribuinte tem direito a métodos indiciários, pondera que não estando os custos devidamente docu-
mentados, “[e] como esta ausência constitui uma violação da alínea a) do n.º 3 do artigo 98º do CIRC 
a Administração Fiscal reage, como a lei lhe impõe que reaja, numa perspectiva formal: se o custo não 
está documentado, devendo estar documentado, tal custo não pode ser considerado: mesmo que não haja 
dúvidas sobre a sua efectiva verificação. Essa questão material não tem aqui qualquer interesse: a lei 
impõe a sua não consideração como sanção destinada a evitar um comportamento que põe em causa a 
aplicação da lei fiscal.(…) Se a Administração fiscal aplicasse métodos indiciários teria necessariamente 
de seguir uma lógica material: calcularia o custo e os proveitos utilizando os elementos de que dispusesse 
e por isso iria, provavelmente, levar em conta esse custo no cálculo do lucro tributável (…). Conside-
rando que a não documentação do custo não conduz a que a escrita no seu todo não mereça confiança, 
a Administração fiscal chega a um resultado menos favorável ao contribuinte do que, eventualmente, 
daqueles que provavelmente obteria recorrendo a métodos de prova indirecta. Se tivesse considerado 
que a tal ausência de registo constituía um indício fundado da falsidade da totalidade dos registos conta-
bilísticos. Mas haverá uma contradição na lei na medida em que faz corresponder a um comportamento 
menos grave (o contribuinte poderia pura e simplesmente não ter contabilidade) uma sanção maior?

Não nos parece: considerando os fins prosseguidos pela lei…”(9)
Em suma, por tudo o que vai exposto, no caso em análise, quer os talões quer as notas internas 

contabilizadas pela recorrente, porque não são documentos externos nem identificam as principais 
características das operações efectuadas, designadamente, o objecto da operação, o adquirente, o forne-
cedor e o preço, consideram -se insusceptíveis de relevar como suporte documental idóneo a comprovar 
os respectivos custos, para efeitos do disposto nos arts. 23º, n.º 1, alínea a), e 42º, n.º 1, alínea g), do 
CIRC, preceito que exige para o efeito de determinação do lucro tributável que os encargos estejam 
devidamente documentados.

E, assim sendo, improcede, deste modo, a pretensão da recorrente.
2.3. Da eventual violação dos princípios da justiça e da capacidade contributiva
Alega a recorrente que “É intoleravelmente chocante e viola o princípio constitucional da justiça 

ínsito no princípio material do Estado de direito (art.º 266º., n.º 2, e 2.º da CRP) que, tendo a adminis-
tração fiscal chegado à conclusão, por todos os elementos relevantes documentais constantes da escrita 
que examinou, conectados com o concreto exercício da actividade da recorrente e com os proveitos 
contabilizados, que, em verdade, existiram as compras e as despesas na “praça” e que as mesmas foram 
do montante contabilizado, se considere depois não devidamente documentados esses encargos para o 
efeito de não serem dedutíveis para a determinação da matéria colectável e poderem ser sujeitos ainda 
a tributação autónoma”.

Por outro lado, alega ainda que, tendo justificado a existência dos custos a sua desconsideração 
viola o princípio da capacidade contributiva.

Vejamos.
Ao contrário do alegado pela recorrente, a resolução da questão que vem posta não pode ser 

encarada acentuando apenas o relevo que nos merecem os princípios da justiça e da capacidade con-
tributiva, antes exige uma ponderação global dos interesses em presença mediada pelo princípio da 
proporcionalidade.

Com efeito, é preciso recordar e ter em conta que as exigências de natureza formal e de documen-
tação dos custos têm subjacente a protecção do interesse público no combate à fuga e à evasão fiscal.

Assim, se por um lado releva o imperativo da tributação pelo rendimento real em virtude de não 
vir questionado que a recorrente suportou os encargos em causa, temos, do outro lado, de valorar e 
ponderar os interesses que estão subjacentes às exigências formais.

É que as exigências dos arts. 23º e 42º do CIRC do CIRC devem ser lidas em conjunto com as 
que a lei fiscal estabelece em geral sobre a escrita das empresas. Há assim a obrigação de as empresas 
disporem de “«contabilidade organizada nos termos da lei comercial e fiscal» (art. 98º, nº1, do CIRC), 
a exigência de “autenticação dos livros societários na repartição de finanças, nos casos excepcionais 
de impossibilidade de certificação segundo a lei comercial (art. 98º, n.º 2, do CIRC)” e, por fim, a 
exigência da observância de um “rigoroso procedimento organizativo da contabilidade (art. 98º, n.º 3, 
do CIRC, o qual, para além do registo cronológico das operações, sem emendas e rasuras (al.b) se 
deve apoiar «em documentos justificativos, datados e susceptíveis de serem apresentados sempre que 
necessário» (al.a)” (10).
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Nas palavras de TOMÁS CASTRO TAVARES (11), esta ênfase sobre a rigorosa exigência do-
cumental, “para além de provocar um eficaz controlo da actividade do contribuinte, traduz -se, ainda, 
num mecanismo invisível de promoção da realidade (e eliminação da tentação de fraude fiscal, por 
mera ausência de declaração de dos rendimentos auferidos e/ou artificial inflacionamento dos custos 
suportados). O raciocínio subjacente a este corolário prende -se ao facto de que na cadeia das relações 
económicas, à revelação de um custo para um agente, contrapõe -se, necessariamente, um proveito para 
outro. Ora ao estipular -se que a relevância fiscal da perda pressupõe um adequado suporte documental, 
está -se, do mesmo passo, a compelir o sujeito que a contrai à obtenção do correspondente título (sob 
pena de inedutibilidade do custo). Com isso, o agente que suporta o ganho, em face da respectiva con-
fissão escrita e do cruzamento de informações, como que se vê na contingência de registar o proveito. 
Deste modo, por um invisível mecanismo de tensão, os requisitos formais (especialmente a obrigação de 
documentação) propiciam a veracidade das declarações dos contribuintes. Este recurso revela -se, aliás, 
especialmente necessário na hodierna sociedade de massas, em que a máquina tributária é incapaz de pro-
ceder ao completo e rigoroso controlo dos comportamentos de todos e de cada um dos sujeitos passivos”.

Em face do exposto, compreende -se que a lei estabeleça um apertado quadro sancionatório para 
a violação das obrigações acessórias e formais dos documentos justificativos dos custos das empresas: 
não dedutibilidade dos custos.

O problema passa, por conseguinte, pela análise do caso concreto, ponderando o grau de prejuízo 
para o interesse público decorrente da violação dos deveres formais em causa.

Ponderando que “as regras de natureza formal que implicam a documentação dos custos devem ser 
interpretadas em atenção aos fins para que foram criadas, SALDANHA SANCHES (12), questionando 
quando é que o princípio da tributação segundo o lucro real deve ceder perante os fins sancionatórios 
que são um componente básico do ordenamento jurídico -tributário, conclui que o que pode justifi-
car “a não consideração do custo são os fins de prevenção geral da lei fiscal: com a penalização dos 
contribuintes que se encontram fora do sistema. Para evitar o alastrar das situações irregulares como 
necessariamente sucederá se não houver sanções na lei.”

No mesmo sentido, também RUI DUARTE MORAIS (13) refere que o “princípio da dedutibilidade 
dos custos efectivamente suportados pelo sujeito passivo tem de ser temperado com as exigências de 
prevenção e combate da evasão fiscal”

Ora, é precisamente este o caso da situação dos autos.
Ainda que não venha questionado que a recorrente suportou os custos em causa, o problema é 

que as exigências formais em sede de comprovação de custos visam propiciar à Administração fiscal 
um eficaz controlo das relações económicas quer do lado do adquirente quer do fornecedor, uma vez 
que, como ficou dito, à revelação de um custo para um agente, contrapõe -se um proveito para o outro. 
Por outro lado, não estamos a falar de uma prática isolada, mas de uma prática reiterada e que envolve 
vários agentes económicos, compreendendo não apenas os vendedores ocasionais do mercado local 
que não dispõem de contabilidade organizada, como alega a recorrente, mas também estruturas em-
presarias que já estão obrigadas a ter contabilidade organizada, como será seguramente pelo menos o 
caso dos supermercados.

No contexto apontado, decidir no sentido do propugnado pela recorrente, seria fazer tábua rasa 
da obrigação que impende sobre a recorrente quanto às exigências de contabilidade organizada e, ao 
mesmo tempo, convidar a ficarem fora do sistema fiscal, múltiplos agentes económicos.

Assim sendo, considerando que os princípio da capacidade contributiva e da tributação pelo lucro 
real não são absolutos, antes têm como limites outros valores constitucionalmente protegidos, e que 
o princípio da justiça não pode dar cobertura a situações como as dos autos, numa ponderação global 
dos interesses em presença, mediada pelo princípio da proporcionalidade, deve dar -se prevalência ao 
interesse público da prevenção e combate à evasão fiscal, sendo que neste juízo de ponderação deve 
ser tido igualmente em conta o princípio da justiça na perspectiva dos contribuintes que cumprem as 
suas obrigações fiscais, que de outra forma seriam prejudicados e negativamente discriminados em 
face dos que sistematicamente não as cumprem.

Em face do exposto, não podem deixar de improceder os argumentos da recorrente quanto à 
alegada violação dos princípios da justiça e da capacidade contributiva.

2.4. Quanto à alegada ilegalidade por não dedução de reintegrações e amortizações contabilizadas
Segundo RUI DUARTE MORAIS “Só originam amortizações ou reintegrações os bens (integrantes 

do activo imobilizado) que, normalmente, estejam sujeitos a deperecimento, a perda de valor”, que pode 
resultar quer da desactualização por razões tecnológicas, quer pelo mero decurso do tempo.

Neste sentido, nos termos do disposto no art.29º do CIRC são aceites como custos as reintegrações 
e amortizações de elementos do activo imobilizado sujeitos a deperecimento.

O valor da depreciação dos bens há -de corresponder, em cada exercício, ao custo suportado pela 
empresa, custo este que contabilística e fiscalmente é relevado pela quota de amortização, contabilizada 
como custo de cada exercício. O que significa que “as amortizações e reintegrações são o processo 
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contabilístico de distribuir, de forma racional e sistemática, o custo de um activo que se deprecia pelos 
diferentes exercícios abrangidos pela sua vida útil”.

Ainda com RUI DUARTE MORAIS (14), são os seguintes os princípios que presidem às reinte-
grações e amortizações, relativamente aos bens corpóreos:

“ - as reintegrações e amortizações só são aceites quando contabilizadas como custos ou perdas 
do exercício a que respeitam (…);

 - o valor amortizável em cada exercício é, como veremos adiante, relativamente variável. Porém, 
existe, fiscalmente, a chamada regra das quotas perdidas, segundo a qual em cada exercício dever ser 
contabilizada (como custo) uma quota mínima de reintegração ou amortização;

 -início das reintegrações ou amortizações: por regra, só devem ser contabilizadas a partir do mo-
mento da entrada em funcionamento dos bens, pois só a partir daí é que, normalmente, ficam sujeitos 
a depreciação (art. 28º, n.º 3)”.

No caso em apreço, alega a recorrente, entre o mais, recorde -se, que “Não prevendo o CIRC ou 
o Decreto -Lei n.º 2/90, de 12/01, a segregação apenas de uma parte do valor do imobilizado corpóreo 
utilizado no exercício e tendo a administração fiscal apurado, depois, que toda a empreitada foi cumprida 
e que o imobilizado corpóreo foi construído, não se vê outro jeito de respeitar o princípio da tributação 
do lucro real, tal como este está plasmado nas normas constantes dos art.s 17.º, 20.º e 28.º do CIRC, 
do que considerar como custos as reintegrações e amortizações que correspondem à empreitada do 
edifício, na sua totalidade (Ponto O das Conclusões).

E, resulta do probatório, não sendo posto em causa pela recorrente, que “Nos exercícios de 2004, 
2005 e 2006, a “Araújo e Santos, Lda” contabilizou a amortização relativa a toda a empreitada, que 
efectuou, de ampliação do “Hotel Praia” e não partes concretas deste (Ponto R). Por outro lado, vem 
igualmente dado como assente e não contestado que “A impugnante não evidenciou na sua contabilidade 
quais os critérios ou factores de ponderação que utilizou naquelas amortizações” (Ponto S);

Finalmente, resulta igualmente provado que “A licença de utilização turística do Hotel Praia, su-
pra referenciada, foi emitida em 21/06/2007; e antes dessa licença de utilização a impugnante utilizou 
espaços que foram sendo concluídos na sequência das obras do referido estabelecimento (Ponto T).

Em face do exposto, também aqui não assiste razão à recorrente, senão vejamos.
Como se refere na douta sentença recorrida, e é acompanhado pelo Ministério Público no seu douto 

parecer, a entrada em funcionamento de um estabelecimento, a que se refere o art. 1º, n.º 2, alínea a), do 
Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 Janeiro, não se confunde com a licença de utilização do mesmo, 
para o efeito de ser dado início ao plano de amortizações, que tendo a ver com a depreciação dos bens, 
deve começar com a sua utilização efectiva.

Assim sendo, a questão não está, como pretende fazer crer a recorrente, na admissibilidade de 
contabilização das amortizações de partes da empreitada do Hotel Praia. O problema está, conforme 
ficou provado e é admitido pela recorrente, no facto de a mesma ter contabilizado para efeitos de 
amortizações toda a empreitada em exercícios em que não era possível que toda a obra estivesse apta 
a entrar em funcionamento. E não obstante se ter também provado que antes da licença a recorrente 
utilizou espaços que foram sendo construído e concluídos, a verdade é que tais espaços não foram 
devidamente autonomizados para serem contabilizados em cada exercício, em conformidade com a 
possibilidade, no quadro da unidade da empreitada, da utilização funcional e autónoma de partes da 
obra. Isto é, a recorrente não elaborou, como lhe competia, um plano de amortizações de acordo com 
as partes do edifício que foram ficando aptas a utilizar pelo público, de forma a contabilizar em cada 
exercício a correspondente parcela de depreciação.

Como bem refere o Ministério Público, no seu douto parecer, são outras circunstâncias que jus-
tificam a desconsideração das quantias controvertidas como reintegrações, constituindo custos fiscais 
(art.23º nº1 alínea g) CIRC):

a)a contabilização da reintegração incidiu sobre o valor de toda a empreitada e não o valor das 
partes que entraram em funcionamento, de provável reduzido valor em relação ao conjunto da obra, 
se considerarmos que respeitavam a garagem, refeitório, instalações sanitárias do pessoal, lavandaria, 
despensas e economato (PA apenso - Direito de audição fls.20;probatório al.G)

b)desconhece -se a data do início da utilização de cada uma das citadas componentes do edifício
c)o sujeito passivo não evidenciou na contabilidade os critérios utilizados nas reintegrações 

(probatório al.S)”.
Em suma, se as amortizações são o processo contabilístico de distribuir, de forma racional e 

sistemática, o custo de um activo que se deprecia pelos diferentes exercícios abrangidos pela sua vida 
útil, e se visam dar tradução à regra básica de que “aos proveitos de um exercício deduzem -se os custos 
que, nesse exercício, se tornou necessário suportar para obter aqueles”(15), elas só podem ser aceites 
quando contabilizadas como custos ou perdas do exercício a que respeitam, segundo o art.1º, n.º 3, do 
Decreto -Regulamentar n.º 2/90.

No caso em apreço, resulta patente que se encontra violada a mencionada regra, que é uma ex-
pressão do princípio da especialização dos exercícios (16), “caracterizado pela cisão da vida da empresa 
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em intervalos temporais e pela imputação a dada um deles das componentes, positivas e negativas, 
que tornem possível determinar o resultado que lhe corresponde”. (…) sendo que essa especialização 
“impõe a realização de inventário de fim de exercício, dela decorrendo a necessidade de imputar a cada 
exercício todos os proveitos e custos que lhe são inerentes e só esses”(17).

FREITAS PEREIRA (18), referindo -se à importância e razão de ser daquele princípio, pondera 
que “a especialização temporal das componentes do lucro é ainda mais importante para efeitos fiscais 
do que contabilísticos, dados os condicionalismos em que decorre a determinação do imposto a pagar, 
de modo a evitar desvios de resultados entre exercícios diferentes com propósitos de minimização da 
carga fiscal, (…). Com efeito, essa imputação temporal pode ser instrumento de uma manipulação de 
resultados, de modo, a, designadamente:

a) Diferir no tempo os lucros;
b) Fraccionar os lucros, distribuindo -os por exercícios diferentes, com o objectivo de evitar, num 

imposto de taxas progressivas, a tributação por taxas mais elevadas;
c) Concentrar o lucro em exercício onde se podem efectivar deduções mais avultadas (v.g. por 

reporte de prejuízos ou por incentivos fiscais).”
Em face do exposto, considera -se que também aqui o princípio da justiça não pode dar cober-

tura a situações como a dos autos e que o interesse público da prevenção e combate da evasão fiscal, 
subjacente à prevenção da manipulação do princípio da especialização dos exercícios, deve prevalecer 
sobre o princípio da tributação pelo rendimento real.

Nesta sequência, não devendo ser aceites as amortizações feitas pela recorrente, andou bem a 
sentença recorrida, que deve manter -se, improcedendo também neste aspecto o presente recurso.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal acordam, 

em conferência, negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, com a consequente ma-
nutenção das liquidações impugnadas.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 
(vencido, conforme declaração de voto que junto)

Declaração de voto: não se acompanha o acórdão ao confirmar a sentença recorrida na não 
consideração, como custos de IRC relativos aos exercícios de 2005 e 2006, das despesas feitas com a 
aquisição de bens referidos nos pontos L e N do probatório.

Não se discute que os documentos em questão (talões de compras, que efectuou, designadamente, 
em supermercados, mercados e a outros comerciantes) não são susceptíveis de configurar documento 
equivalente a factura, por ausência dos requisitos essenciais destas”.

Entendemos, porém, que esses requisitos expressos no artº 35º nº5 do CIVA não são exigíveis 
para efeitos de comprovação de custo em sede de IRC.

Na verdade, como decorre até da doutrina amplamente citada no acórdão e também da juris-
prudência, apesar da deficiente documentação do custo ou da falta de idoneidade dos documentos de 
suporte, o contribuinte pode produzir prova (ainda que meramente testemunhal) para comprovar que 
suportou o encargo.

Ou seja o custo não documentado pode relevar fiscalmente se o contribuinte provar, por qualquer 
meio admissível, a efectividade da operação e o montante do gasto.

Ora no caso resulta do probatório (pontos L e N) que «Nos exercícios de 2004, 2005 e 2006, a 
“Araújo e Santos, Lda» contabilizou, mediante “documentos internos”, valores neles constantes, corres-
pondentes a compras, que efectuou, na “Praça” da Nazaré, também designada “mercado”, designadamente 
ovos, carne, peixe, iogurtes, hortaliças, flores, cujos documentos não identificam os seus fornecedores» 
(L) e que «No exercício de 2005, a “Araújo e Santos, Lda” contabilizou, com “documentos internos” 
que incluíam talões de compras, que efectuou, designadamente, em supermercados, e cujos talões não 
identificam o adquirente dos produtos em causa; (N)

Acresce que resulta do relatório dos serviços de inspecção (autos apensos, ponto C1) que «a Ad-
ministração Fiscal aceita a documentação dos custos como tendo sido incorridos pelo sujeito passivo, 
apesar de não identificar os beneficiários dos rendimentos que colocou à disposição», o que também 
é admitido no acórdão.

Do que consta dos referidos ponto L e N do probatório e do reconhecimento pela Administração 
Fiscal de que as compras foram realmente efectuadas, terá de se concluir que aqueles custos foram 
efectivamente suportados e não se vê como possam ser desconsiderados.

Assim não se acompanha, de modo algum, o acórdão quando considera que «não assiste razão 
à recorrente porque, uma coisa é a Administração Fiscal admitir que a recorrente incorreu nos custos, 
outra muito diferente é aceitar a sua relevância fiscal».
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No caso dos autos não pondo a Administração Fiscal em causa a efectividade da despesa, parece-
-me que o contribuinte nada mais terá que demonstrar.

Por isso revogaria, nesta parte, sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a impug-
nação e anulando a liquidação de IRC na parte que se mostra excessivamente liquidada por força da 
desconsideração da dedução dos custos fiscais constituídos pelas compras efectuadas referidas nas 
alíneas L) e N) do probatório.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Pedro Delgado.

(1) Segundo a redacção vigente à data dos factos tributários.
(2) A Dedutibilidade dos Custos na Jurisprudência Portuguesa, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 189.
(3) Cfr. SALDANHA SANCHES, “Custos mal documentados e custos não -documentados:o seu regime de dedutibilidade”, 

Anotação ao Acórdão do STA de 16 de Fevereiro de 2000, recurso n.º 24.133, Fiscalidade, n.º 3, Julho de 2000, p. 86.
(4) Cfr. TOMÁS CASTRO TAVARES, “Da relação de dependência parcial entre a contabilidade e o direito fiscal na 

determinação do rendimento tributável das pessoas colectivas: algumas reflexões ao nível dos custos”, Ciência e Técnica 
Fiscal, 396, pp. 123 ss.

(5) Ob. cit., p. 124.
(6) Cfr. Apontamentos ao IRC, Almedina, Coimbra, 2009, pp.70 -80.
(7) Cfr. “Relevância, em termos de apuramento do lucro tributável, de documentos internos justificativos de compras de 

existências”, Ciência e Técnica Fiscal, n.º 365, 1992, pp. 346 ss.
(8) Cfr. o Acórdão de 27/9/2000, recurso n.º 25033.
(9) No caso dos autos a recorrente não questiona neste recurso a não aplicação à sua situação dos métodos indiciários.
(10) Cfr. TOMÁS CASTRO TAVARES, ob. cit., p. 114.
(11) Cfr. ob. cit., pp. 114 e 115.
(12) Cfr. ob. cit., p. 90.
(13) Cfr. ob. cit., p. 80.
(14) Cfr. ob. cit., p 103.
(15) Cfr. RUI DUARTE MORAIS, ob. cit., p. 102.
(16) Cfr. RUI DUARTE MORAIS, ob. cit., p. 103.
(17) Cfr. FREITAS PEREIRA, “A periodização do lucro tributável”, Ciência e Técnica Fiscal, n.º 349, pp. 77 ss.
(18) Cfr. ob cit., pp. 77 ss. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Imposto Municipal Sobre Imóveis. Fundamentação. Avaliação.

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.

Processo n.º 727/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Lisgarbe — Construção e Urbanizações, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Loulé de 28 de Abril de 2011, que julgou procedente a impugnação judicial 
deduzida pela sociedade Lisgarbe – Construções e Urbanizações, Ldª, com os demais sinais dos autos, 
contra as segundas avaliações para fixação do valor patrimonial tributário das fracções do prédio urbano 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Armação de Pêra, Silves, sob os artigos 3167 e 3168 
que correspondem respectivamente ao lote A11 e A12.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«a) A presente Impugnação Judicial foi interposta contra o resultado da segunda avaliação dos 

prédios urbanos, inscritos na matriz predial da freguesia de Armação de Pêra — Silves, sob os arti-
gos 3167, fracções A, B, C, E, F, H, I, K, L, N, O e Q; 3168, fracções A, B, C, E, F, H, I, L, N, O e Q; 
lote de terreno inscrito sob o artigo 2721.

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

c) A douta sentença recorrida ofendeu as disposições dos arts. 77º e 84º da LGT e 38º, 42º e 45º 
nºs 2 e 3 da Portaria 982/2004 de 4 de Agosto e princípios fundamentais substantivos, pois

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

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

f) Por outro lado, a expressão terminante do n.º 2 da Portaria 982/2004 “é aprovado o zonamento... 
“conduz necessariamente à conclusão de que se cumpre e concretiza o estabelecido no n.º 3 do art. 62º 
do CIMI.

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

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

i) O Tribunal a quo invocou o Acórdão do STA, de 10/03/2011, proferido no recurso 0862/10. 
No entanto, este mesmo Tribunal Superior já se pronunciou em nova decisão, datada de 25/05/2011, 
no recurso 0239/11, no sentido aqui exposto:

j) — 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.

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

I) 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 percentagens 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.

m) 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. (..)“

n) Logo, não enfermando os procedimentos de segunda avaliação de qualquer ilegalidade ou 
ineficácia, a Impugnação deduzida, teria de improceder.

II – A recorrente, Lisgarbe – Construções e Urbanizações, Lda, apresentou as suas contra alega-
ções, concluindo nos termos seguintes:

1) Não se mostra devidamente aprovado, no que à respectiva forma jurídica diz respeito;
2) Não dispõe de fundamentação;
3) Não se mostra adequado à localização do prédio, de tal modo que decorridos que foram cerca 

de 19 meses teve que ser alterado e onde se previa apenas o “CL” de 2,40, passaram a prever -se três 
“CL’s” 2,40; 2,15; 1,90;

4) A amostra utilizada para cálculo do CI inicial não levou em conta a tipologia T2 e T3, mas 
apenas a tipologia T0, pelo que o CI se mostra indevidamente estabelecido;
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5) De tal modo que a um aumento de áreas construídas correspondeu um aumento exponencial 
do VPT que se afastou mais de 20% do valor de mercado das fracções;

6) No caso dos autos, o VPT calculado para as fracções supra identificadas mostra -se igualmente 
distorcido do valor de mercado em percentagem superior a 20%;

7) O VPT resultante das avaliações impugnadas não atendeu à realidade económica e comercial 
das fracções e criou uma ficção para efeitos fiscais que se opõe quer às normas quer aos princípios 
legais aplicáveis;

8) Fracções idênticas na mesma zona, construídas apenas com meses de diferença beneficiam 
de um coeficiente mais adequado à realidade económica do que as construídas anteriormente, como 
sucede com as dos autos;

9) A Portaria 1022/2006 deveria, na sequência do supra exposto, ter reconhecido a evidência da 
distorção ou incorrecção dos coeficientes de localização e, assim, aplicar -se com efeitos retroactivos, 
repondo a necessária justiça fiscal.

III -O Exmº Procurador -geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«A forma de publicidade utilizada quanto aos coeficientes de zonamento, e os de localização que 

da mesma são dependentes, acabam por decorrer do constante de uma base de dados informatizada 
que se mostra elaborada relativamente a todo o país, e à qual se apenas acesso pela Internet, de acordo 
com o previsto no n.º 7 da Portaria em causa, a n.º 982/2004 — assim conclusão h) das motivações de 
recurso do sr. Representante da F.P. (fls.435).

Por outro lado, os mesmos não podem deixar de se configurar como impondo um igual dado a 
considerar para efeitos de avaliação, e quanto aos respectivos destinatários abrangidos, pelo que é de 
entender que se configure como de conteúdo genérico — aliás, dos primeiros referidos coeficientes 
parece depender a aprovação dos segundos pelas autarquias locais.

A jurisprudência do S.T.A. que se mostra citada na conclusão i), acaba por concluir quanto a 
fundamentação que basta, a propósito, circunscrever a identificação física dos prédios a considerar e 
estabelecer os ditos coeficientes, conforme se transcreve na conclusão m) do sr. Representante da F.P. 
(fls. 436).

Contudo, a publicação no Diário da República dos coeficientes de zonamento e de localização 
parece decorrer do princípio do Estado de direito democrático contido no art. 2º da C.R.P., devendo 
ocorrer no quadro do previsto nos arts. 119º n.º 2 e 165º alínea i) ainda da C.R.P., bem como do art. 3º 
n.º 2 alínea p) da Lei n.º 74/98, de 11/11.

Aliás, esta última lei, conhecida como diploma formulário, configura -se como uma lei de valor 
reforçado, e tendo sido já objecto de várias alterações, não se mostra que tenha sido autorizada excepção 
na matéria em causa.

E embora se compreendam as necessidades de proceder a uma avaliação tanto quanto possível 
objectiva, mas também directa, a consideração dos ditos coeficientes pela forma como foi efectuada 
através da avaliação efectuada que consistiu na notificação, contendo uma fórmula preenchida em que 
aqueles elementos constam e a indicação de normas legais aplicáveis, parece não estar, pelo menos, 
expressamente contida no sentido da autorização concedida pelo Decreto da Assembleia 58/IX [cf. 
DAR II série A n.º 107/IX/1 2003.07.01 (pág. 4310 -4329)]

Assim, não se pode deixar de emitir parecer no sentido do recurso ser também, por isso, de im-
proceder.»

IV – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão em causa.
A) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “A” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

B) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção A do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valério, 
compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, e o(s) 
sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por inspecção 
directo o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim x, Não □.E) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação nº1329689, 
do prédio com o artigo de matriz 3168 -A, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(...)
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Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 
como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

(...)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidade que:
 - o estudo do zonamento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 

2004, foi afectado de grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma 
enorme zona com mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, 
foi assumido e traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 
1022/2006 de 20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de 
valor único 2,4 por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além 
das inúmeras petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez 
uma exposição, de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solici-
tou ele também que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele 
coeficiente que outras zonas do País viram merecer na referida portaria.

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
C) — Resulta da ficha da 2.ª avaliação que à fracção “B” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

D) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção B do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças. estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x), Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 1329692, do prédio com o artigo de matriz 3168 -B, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributaria Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser’ alterado o valor 
patrimonial da fracção.

(…)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidade que o estudo do zona-

mento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distancia geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria.

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
E) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “C” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

F) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “E” do prédio em regime de propriedade 
horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

G) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção E do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valério, 
compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, e o(s) 
sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por inspecção 
directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue Sim (x), Não (…).E) o avaliaram, com a inteira 
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observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1329694, 
do prédio com o artigo de matriz 3168 -E, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser’ alterado o valor 
patrimonial da fracção.

(...)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidade que o estudo do zona-

mento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria.

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
H) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “F” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

I) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção F do prédio em regime de pro-
priedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168;

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando 
presente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel 
da Palma Valério, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Ferreira Rodrigues e Durval 
Salvador Chaveca, e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo 
visto e examinado, por inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim 
(x), Não (...).E) o avaliaram, com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme 
está descrito na ficha de avaliação n.º 1329706, do prédio com o artigo de matriz 3168 -F, da 
freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

(...)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-

namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria.

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
J) — Resulta da ficha da 2.ª avaliação que à fracção “H” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

K) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção H do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando 
presente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel 
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da Palma Valério, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval 
Salvador Chaveca, e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo 
visto e examinado, por inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim 
(x), Não (…) E). o avaliaram, com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme 
está descrito na ficha de avaliação n.º 1329707, do prédio com o artigo de matriz 3168 -H, da 
freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser’ alterado o valor 
patrimonial da fracção.

(…)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-

namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria.

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
L) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “I” do prédio em regime de propriedade hori-

zontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168, foi atribuído o coeficiente de localização 
de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

M) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção I do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x), Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 1866693, do prédio com o artigo de matriz 3168 -I, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

(…)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-

namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria.

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
N) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “N” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.
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O) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção N do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Fere ira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x), Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 1866759, do prédio com o artigo de motriz 3168 -N, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

(…)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-

namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distancia geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria.

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
P) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “L” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

Q) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção L do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr., José Manuel de Raiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Va-
lério, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x), Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 1866758, do prédio com o artigo de motriz 3168 -L, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

(Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-
namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria.

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
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R) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “O” do prédio em regime de propriedade 
horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

S) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção O do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x), Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 1866760, do prédio com o artigo de matriz 3168 -O, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

(…)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-

namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr. “Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria.

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
T) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “Q” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

U) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção Q do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (X), Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 1866761, do prédio com o artigo de matriz 3168 -Q, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-
namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria.



2293

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
V) — Resulta da ficha da 2.ª avaliação que à fracção “A” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

X) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção A do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x), Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 28987404, do prédio com o artigo de matriz 3167 -A, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

(…)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-

namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria.

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
Z) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “B” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

AA) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção B do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Fere ira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x) Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 18987404, do prédio com o artigo de matriz 3167 -B, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

(…)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-

namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
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que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria.

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
BB) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “C” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

CC) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “E” do prédio em regime de propriedade 
horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

DD) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção E do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x) Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 18987404, do prédio com o artigo de matriz 3167 -E, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
(...)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

(…)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-

namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do Pais viram merecer na referida portaria. Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.

EE) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “F” do prédio em regime de propriedade 
horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

FF) — Consta do teimo que suporta a avaliação referente à fracção F do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (X) Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 18987404, do prédio com o artigo de matriz 3167 -F, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

(...)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-

namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
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20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção dessa gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria. Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.

GG) Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “H” do prédio em regime de propriedade hori-
zontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de localização 
de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

HH) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção H do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x) Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 18987404, do prédio com o artigo de matriz 3167 -H, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(...)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

(…)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-

namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria. Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.

II) — Resulta da ficha da 2.ª avaliação que à fracção “I” do prédio em regime de propriedade 
horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

JJ) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção I do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x) Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 1898715, do prédio com o artigo de matriz 31674, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

(…)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-

namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 102272006 de 
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20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; Z O ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria. Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.

KK) — Resulta da ficha da 2.ª avaliação que à fracção “K” do prédio em regime de propriedade 
horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

LL) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção K do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valério, 
compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, e o(s) 
sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por inspecção 
directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x) Não (…)E). o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1898716, 
do prédio com o artigo de matriz 3167 -K, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-
namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria. Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.

MM) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “L” do prédio em regime de propriedade 
horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

NN) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção L do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x), Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formal idade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 1898717. do prédio com o artigo de matriz 3167 -L, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do 
zonamento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afec-
tado de grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme 
zona com mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi 
assumido e traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 
1022/2006 de 20/Set, uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial 
de valor único 2,4 por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. 
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Além das inúmeras petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel 
Soares fez uma exposição, de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante 
injustiça, solicitou ele também que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na 
correcção daquele coeficiente que outras zonas do País viram merecer na referida portaria. Carla 
Margarida Guerreiro Rodrigues.

OO) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “N” do prédio em regime de propriedade 
horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

PP) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção N do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando 
presente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel 
da Palma Valério, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval 
Salvador Chaveca, e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo 
visto e examinado, por inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim 
(x) Não (…) E). o avaliaram, com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme 
está descrito na ficha de avaliação n.º 1898718, do prédio com o artigo de matriz 3167 -N, da 
freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

(…)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do 

zonamento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afec-
tado de grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme 
zona com mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi 
assumido e traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 
2022/2006 de 20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial 
de valor único 2,4 por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. 
Além das inúmeras petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel 
Soares fez uma exposição, de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante 
injustiça, solicitou ele também que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na 
correcção daquele coeficiente que outras zonas do País viram merecer na referida portaria. Carla 
Margarida Guerreiro Rodrigues.

QQ) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “O” do prédio em regime de propriedade 
horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

RR) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção O do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 
o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel da Palma Valé-
rio, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador Chaveca, 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim (x) Não (…) E). o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 2898719, do prédio com o artigo de matriz 3167 -O, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

(Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(...)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterada o valor pa-
trimonial da fracção.

(…)
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do 

zonamento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afec-
tado de grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme 
zona com mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi 
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assumido e traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 
1022/2006 de 20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial 
de valor único 2,4 por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfico do mar. 
Além das inúmeras petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª. Isabel 
Soares fez uma exposição, de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante 
injustiça, solicitou ele também que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na 
correcção daquele coeficiente que outras zonas do País viram merecer na referida portaria. Carla 
Margarida Guerreiro Rodrigues.

SS) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “Q” do prédio em regime de propriedade 
horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

TT) — Consta do termo que suporta a avaliação referente à fracção Q do prédio em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167:

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando 
presente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo José Manuel 
da Palma Valério, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval 
Salvador Chaveca, e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo 
visto e examinado, por inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim 
(x), Não (…) E). o avaliaram, com a inteira observância de todas as formalidade legais, conforme 
está descrito na ficha de avaliação n.º 1898720, do prédio com o artigo de matriz 3167 -Q, da 
freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico Administração Tributário Adjunto, que o subscrevi,

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração de voto.]
(…)
Após visita ao local foi rectificada a área bruta privativa e área bruta dependente e confirmados 

como correctos os restantes valores utilizados na primeira avaliação pelo que ser alterado o valor pa-
trimonial da fracção.

Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-
namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado de 
grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona com 
mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior, Prova de que tal erro existiu, foi assumido e 
traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 de 
20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo a zona inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9, consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fiz uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do País viram merecer na referida portaria. Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.

UU) — Resulta da ficha da 2ª avaliação que à fracção “A” do prédio em regime de propriedade 
horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3167, foi atribuído o coeficiente de locali-
zação de 2,4, cf.. processo administrativo apenso.

VV) — Resulta da 2ª avaliação efectuada ao terreno para construção, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 2721, freguesia 081303, foi atribuído o coeficiente de localização de 2,4, cf.. 
fls. 255.

XX) — A Portaria n.º 982/2004 de 4 de Agosto, considerou que toda a área urbana de Armação 
de Pêra constitui uma zona homogénea, com coeficiente de localização de 2,40.

ZZ) Foi iniciado um procedimento de revisão do zonamento no município de Silves que abrangeu 
a freguesia de Armação de Pêra que levou a uma revisão do zonamento, aprovada ao abrigo do disposto 
no n.º 2 do art. 62º do CIMI pela Portaria n.º 1022/2006 de 20 de Setembro de 2006.

XX) — O novo zonamento alterou para a zona em que se localiza o prédio o coeficiente passando 
este de 2,40 para 2,15.

AAA) — A mediadora imobiliária GARVETUR comunicou (fls., que 365) que o valor médio de 
apartamento T1 rondaria os 110.000,00, no ano de 2004.

BBB) — A mediadora imobiliária GARVETUR comunicou (fls. que 366) que o valor médio de 
apartamento T2 rondaria os 125.000,00, no ano de 2004.

CCC) — A mediadora imobiliária REMAX, PRAIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA, comunicou 
(fls. 364) que o preço médio de venda de um apartamento tipo T1 sito na Urbanização Santo António 
das Areias, Rua D. João II em Armação de Pêra, no ano de 2004, teria o valor de €120.000,00.

DDD) — A mediadora imobiliária REMAX, PRAIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA, comunicou 
(fls. 367) que o preço médio de venda de um apartamento tipo T1 sito na Urbanização Santo António 
das Areias, Rua D. João II em Armação de Pêra, no ano de 2004, teria o valor de €135.000,00.
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VI - Do mérito do recurso
A questão que é objecto do presente recurso é a de saber se a sentença fez um correcto julgamento 

ao considerar como não fundamentadas as segundas avaliações para fixação do valor patrimonial tri-
butário, das fracções autónomas referidas nos autos.

A decisão recorrida considerou que o acto impugnado não se encontrava devidamente fundamen-
tado quanto aos critérios utilizados pela AF para determinar o coeficiente de localização de 2,40.

Concretamente diz -se na sentença recorrida que “… não se descortina quais os fundamentos 
que estão na base da fixação do coeficiente de localização em 2,40” (cf.. fls. 418, nos autos), “sendo 
imprescindível para os interessados poderem aperceber -se das razões da fixação de um determinado 
coeficiente, saber como é que cada um deles foi ponderado, pois só assim, poderão exercer eficazmente 
o seu direito de impugnação».

E com base na apreciação da questão da falta de fundamentação, julgou prejudicado o conhecimento 
das restantes questões suscitadas nos autos, nomeadamente a ilegalidade do valor patrimonial tributário 
resultante da segunda avaliação por errada qualificação e quantificação dos coeficientes apurados, e a 
ilegalidade da portaria 982/2004 de 4 de Agosto, por preterição do respectivo procedimento legal  - cf. 
petição inicial e sentença recorrida a fls. 420.

Contra o assim decidido insurge -se a Fazenda Pública alegando inexistir o vício imputado na 
sentença recorrida já que «o dever de fundamentação se preenche, com a mera individualização dos 
prédios, a indicação da percentagem e coeficientes aplicados, das operações de quantificação e das 
normas aplicadas» e que «desde que as fichas e termos de avaliação fornecem estes elementos, está 
afastado o vício de forma por falta de fundamentação».

Desde já se dirá que o recurso merece provimento.
Com efeito a questão suscitada tem sido objecto de jurisprudência consolidada da secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo a qual se vem pronunciando, de forma 
dominante, no sentido de que os parâmetros legais de fixação do valor patrimonial postos em crise têm 
base em critérios objectivos e claros e, por isso são facilmente sindicáveis, sendo que a fundamentação 
exigível para a aplicação daqueles critérios se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos 
prédios no concelho e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das 
percentagens e valores referidos e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável – cf. neste sentido, 
os Acórdãos desta secção de 16.05.2012, recurso 278/12, de 02.05.2012, recurso 307/11 (Pleno), de 
29.04.2012, recurso 1098/11, de 07.03.2011, recurso 1100/11, de 12.01.2012, recurso 1043/11, de 
14.12.2011, recurso 728/11, de 07.12.2011, recurso 948/11, de 29.09.2011, recurso 188/1, de 19.10.2011, 
recurso 579/11, e de 16.1.2011, recurso 814/11, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva fundamentação 
concordarmos integralmente, pelo que remetemos para o sobre tal matéria se disse no Acórdão 239/11 
de 25.05.2011:

«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 apro-
vado 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 objectivos 
e claros e, por isso, facilmente sindicáveis, bastando a indicação da localização dos prédios e a referência 
do quadro legal aplicável para que se compreenda como foi determinado o referido coeficiente.

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

Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização 
apenas se podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia 
de Pombal, ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro 
legal que lhe era aplicável. Por outro lado, é a própria lei que manda ter em consideração na fixa-
ção 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).». (…) 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 
Outubro, 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 
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».

Acresce dizer que, ainda que se localizasse o vício de falta de fundamentação na Portaria aplicada, 
importaria sublinhar que os actos normativos não têm de facultar aos cidadãos os elementos necessários 
à percepção da motivação que determinou o conteúdo concreto da norma, nem proporcionar -lhes a 
reconstituição do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pela entidade emissora, bastando -lhe 
a explicitação expressa da lei que visa regulamentar ou da lei que defina a competência subjectiva e 
objectiva para a sua emissão (art. 112.º, n.º 7, da CRP), por forma a que os interessados possam controlar 
a conformação regulamentar com a lei habilitante.

Como se disse no acórdão do pleno 307/11, acima referido, «os actos regulamentares, praticados 
no exercício da actividade administrativa genericamente regulada pelos artigos 114.º a 119.º do CPA, 
e, no caso concreto, em execução do dever imposto à Administração pelo n.º 1 do artigo 13.º do Dec.
Lei n.º 287/2003, de 12.11, e dos nºs 1 e 3 do artigo 62.º do CIMI, não estão sujeitos ao dever de fun-
damentação nos termos definidos pelo artigo 77.º da LGT e pelo artigo 124.º do CPA.»

Em face desta posição quase unânime da jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, 
que subscrevemos, haveremos de concluir que o valor patrimonial tributário fixado assentou em cri-
térios 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, pelo que não ocorre o 
imputado vício de falta de fundamentação.

VII – Da impossibilidade de conhecimento em substituição.
Atento o provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida, coloca -se a 

questão da possibilidade de conhecimento, em substituição, das demais questões cuja apreciação 
foi julgada prejudicada pela questão da falta de fundamentação, a saber a ilegalidade do valor 
patrimonial tributário resultante da segunda avaliação por errada qualificação e quantificação dos 
coeficientes, e a ilegalidade da portaria 982/2004 de 4 de Agosto, por preterição do respectivo 
procedimento legal.
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Sucede, porém que, se atentarmos aos factos dados como provados pelo Mº Juiz verificamos 
que há, efectivamente, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão deste 
aspecto jurídico da causa.

Com efeito, nada consta do acervo factual (cf. fls. 399 e segs.) sobre a factualidade alegada pela 
impugnante nos arts. 29 e 31 da petição inicial (se foi ou não apresentada à Câmara Municipal de Sil-
ves proposta de zonamento para deliberação e se esta de algum modo deliberou), ou nos arts. 49 a 51 
(se foi implantado qualquer conjunto ou empreendimento urbanístico ou qualquer infra -estrutura que 
acarretasse a desactualização do coeficiente de localização).

Daí que se entenda o processo ainda não reúne os elementos necessários ao conhecimento em 
substituição dessas questões, por insuficiência da matéria de facto, impondo -se, por esse motivo, que os 
autos baixem à 1.ª instância para que, produzida a prova que se mostrar necessária e fixados os factos 
relevantes dela apurados, se conheça depois do mérito dos demais fundamentos de impugnação.

VIII - Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso, revogando a sentença 
recorrida, com a consequentemente baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para aí prosseguirem os seus 
ulteriores termos, nomeadamente para que, produzida a prova que se mostrar necessária e fixados os 
factos relevantes dela apurados, se conheça do mérito dos demais fundamentos cuja apreciação foi 
julgada prejudicada pela questão da falta de fundamentação.

Custas pela recorrida que contra -alegou neste Supremo Tribunal Administrativo.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

Prémios TIR. Ajudas de custo TIR. Dúvida fundada. Presunção. Ilisão da presunção.

Sumário:

 I — Apurar se às quantias pagas a título de subsídio TIR deve ser atribuída natureza 
compensatória ou remuneratória, implica um trabalho de «qualificação do facto 
tributário» que por não ter hoje expressão no artigo 100.º do CPPT, nos leva a 
afastar a possibilidade de no caso sancionar a decisão recorrida, por a dúvida 
não dever reverter a favor do contribuinte, tratando -se de uma questão jurídica 
em que o tribunal tem o dever de julgar imposto pelo artigo 8.º, n.º 1 do CCivil.

 II — A presunção de que os montantes referentes a «Prémio TIR» são retribuição, deve 
ter -se por ilidida, no caso concreto, atento o probatório e na consideração de que 
é um facto público e notório que, nas datas em causa, ocorria um maior custo 
de vida no estrangeiro — destino dos camiões da empresa impugnante —, bem 
como a impossibilidade de documentação de certas despesas efectuadas pelos 
seus motoristas relativas a consumos correntes de pequeno valor com um custo 
superior no estrangeiro.

 III — No caso, consideramos estar perante verdadeiras ajudas de custo pelo que os 
montantes em causa não podem ser considerados retribuição.

Processo n.º 764/10 -30.
Recorrente: Ministério Público e Instituto da Segurança Social.
Recorrido: MGR — Transportes, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
M.G.R. TRANSPORTES, LDA, contribuinte n.º 502 093 552, com sede social, na Rua 25 de 

Abril, Apartado 81, Palmeira de Faro, Esposende, deduziu impugnação judicial versando sobre a li-
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quidação de contribuições à Segurança Social, relativas a Junho de 2003 a Julho a Abril de 2008, no 
montante total de 20 167.72 €.

Alicerçou a sua impugnação em falta de fundamentação, violação das normas de incidência, ine-
xistência de facto tributário, erro de qualificação do rendimento tributado, concluiu pedindo a anulação 
da liquidação.

Por sentença de 17 de Maio de 2010, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, julgou pro-
vada e procedente a impugnação, anulando a liquidação em questão, reagindo o Ministério Público e 
o Impugnado Instituto da Segurança Social.

O Ministério Público não alegou, facto que determina que agora se julgue deserto o recurso 
que em devido tempo apresentou.

A alegação do recurso interposto pelo Instituto da Segurança Social integra as seguintes conclusões:
A) A sociedade “M.G.R.  - Transportes, Lda.” deduziu impugnação, requerendo a anulação da li-

quidação de contribuições referentes às denominadas “ajudas de custo TIR”, pretendendo o deferimento 
do entendimento da não sujeição das mesmas ao pagamento de contribuições para a Segurança Social.

B) Da sentença proferida pelo tribunal a quo, resultou “provada e procedente a impugnação, 
anulando -se a liquidação”, por julgar -se verificada dúvida fundada relativamente à existência do facto 
tributário.

C) Da douta sentença resultou ainda provado que “a impugnante, no período em causa nos autos, 
pagou aos seus motoristas, o subsídio TIR, sendo o seu valor mensal fixo de 124.70€”.

D) O art. 249º do Código do Trabalho engloba na retribuição, enquanto contrapartida do trabalho 
prestado, quer a remuneração base, que todas as prestações que lhe acresçam, desde que com carácter 
de regularidade e periodicidade.

E) Presumindo -se que constituiu retribuição, salvo prova em contrário, toda e qualquer prestação 
regular e periódica da entidade patronal ao trabalhador.

F) No mesmo sentido, o AC TCASuI  - proc.05036/01, de 06 -05 -2003.
G) Em virtude dos factos apurados pela fiscalização, e considerados como provados pela sen-

tença em causa, trata -se aqui de quantias percepcionadas como retribuição, nos termos do art. 249.º 
do Código de Trabalho e como tal, base de incidência contributiva nos termos do art.º2.º do Decreto 
Regulamentar n.º12/83.

H) Resultou provado que se tratam de importâncias pagas independentemente das despesas 
que o trabalhador faça, com natureza regular e periódica, bastando que o trabalhador realize uma 
deslocação ao estrangeiro para receber por inteiro e não está dependente de assiduidade.

I) Pagas concomitantemente com outras verbas, essas sim ajudas de custo, destinadas a compensar 
a alimentação e o alojamento no estrangeiro.

J) Devem, ser consideradas como integrando o conceito de retribuição nos termos art. 249.º do 
Código de Trabalho.

K) Não é à Administração Tributária que incumbe demonstrar que as quantias sobre as quais 
pretende fazer incidir tributação têm natureza remuneratória.

L) Sendo à impugnante, e não à Administração Fiscal, como sustenta a douta sentença, que com-
pete provar que as importâncias pagas integravam o conceito de ajudas de custo e não o de retribuição.

M) Até prova em contrário, presume -se constituir retribuição toda e qualquer prestação da entidade 
patronal ao trabalhador. (n.º 3 do art.249º do CT).

N) Os valores qualificados como “ajudas de custo TIR” pagos pela impugnante aos seus traba-
lhadores integram o elenco — não taxativo — das bases de incidência contributiva para a Segurança 
Social, previsto no Decreto Regulamentar n.º 12/83, de 12/02, com a redacção introduzida pelo Decreto 
Regulamentar n.º 53/83, de 22/06, importando interpretar o conceito de remuneração do art.º2.º a) do 
referido Decreto Regulamentar à luz do art. 249.º do CT.

TERMOS EM QUE,
Deverá o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se a douta sentença proferida pelo 

Tribunal a quo com as devidas consequências legais, como é de JUSTIÇA.
O recorrido formalizou contra -alegações, onde conclui do modo que segue:
1. Ao julgar a acção procedente, a decisão judicial ora impugnada não merece qualquer reparo ou 

juízo de censura na subsunção do direito aos factos assentes, mostrando -se, aliás, bem fundamentada.
2. Resulta inequívoco, da análise da factualidade apurada que as ajudas de custo aqui discutidas 

destinam -se a compensar os trabalhadores de pequenas despesas, nomeadamente, diferenças de custos 
de, alimentos (café, água, tabaco, telefone, WC e banhos) noutros países, outras despesas relativamente 
às quais não existem documentos justificativos das mesmas.

3. O que determina o pagamento dessas verbas é o facto do motorista afecto ao transporte inter-
nacional que actua em nome e no interesse da Recorrida, para o exercício das respectivas funções e por 
força das mesmas, se ver obrigado a deslocar -se, no interesse da entidade patronal, a outro ou outros 
Países diferentes daquele em que está sediado.
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4. As ajudas de custo sob julgamento não constituem um efectivo rendimento dos trabalhadores, na 
medida estas limitam -se a reembolsar estes mesmos trabalhadores das despesas que tiveram de suportar 
no âmbito da sua prestação laboral, inexistindo qualquer correspondência entre o seu recebimento e a 
prestação de trabalho.

5. In casu, estamos perante efectivas ajudas de custo, de carácter compensatório e não retri-
butivo e, por isso excluem -se do conceito de retribuição (cfr. art. 260º, n.º 1, al a) do Código de 
Trabalho).

6. O Decreto Regulamentar n.º 12/83, de 12 de Fevereiro, que fixou a base de incidência das 
contribuições para a segurança social, veio considerar como não sendo “remunerações” e portanto não 
estando sujeitas à incidência para os efeitos ali previstos as ajudas de custo (cfr. art. 3º do citado supra 
Decreto Regulamentar).

7. Tendo sido dado como provado que as ajudas de custo entregues pela Recorrida aos seus tra-
balhadores afectos ao transporte internacional destinam -se a compensá -los de pequenas despesas que 
estes tiveram no exercício da sua prestação laboral, nomeadamente, diferenças de custos de alimentos 
(café. água. tabaco, telefone, WC e banhos) noutros países, o facto é que a Recorrida provou que, no 
caso, estamos perante efectivas ajudas de custo.

8. A presunção estatuída no art. 249º do Código do Trabalho (18), decorre do princípio favor 
laboris que enforma o ramo do direito do trabalho, mas que não é transponível para outras áreas do 
direito, designadamente para o direito fiscal.

9. O estatuído no art. 260º, n.º 1 efectua uma delimitação negativa na presunção do artigo 249.º do 
CT (agora prevista no art. 258.º, n.º 3 do CT, com a entrada em vigor da Lei 7/2009 de 12/02) perante 
uma ajuda de custo, cessa presunção de retributividade que adviria deste último preceito.

10. Era à Recorrida que se impunha demonstrar que as importâncias aqui em questão e que por 
ela foram corrigidas correspondiam a complementos remuneratórios e não ajudas de custo.

11. O decidido pelo M.mo Juiz ad quo segue o entendimento maioritário, diríamos unânime (se 
considerarmos as decisões recentes) da nossa jurisprudência.

12. A Recorrente ficou longe de demonstrar que as importâncias que corrigiu são complementos 
de remuneração e não ajudas de custo pagas aos trabalhadores, atendendo, desde logo, ao escopo social 
da Recorrida, de transportes internacionais, a qual, pela sua própria natureza, pressupõe a necessidade 
de deslocações dos seus trabalhadores fora do país, que não prestam o seu trabalho em instalações fixas 
como sucede noutro tipo de empresas mais convencionais.

13. A própria Recorrente, não põe em causa a existência dessas nem a indispensabilidade das 
mesmas para a do trabalho dos trabalhadores que actuavam ao serviço da Recorrida.

14. O acto administrativo sob impugnação não se deve manter, porquanto a Recorrente não dispõe 
de elementos consistentes reveladores da existência dos factos tributários, não sendo suficiente o seu 
convencimento com apoio em meras suspeitas ou aparências desacompanhadas da expressão factual 
de verdadeiros elementos de prova.

(18) Na redacção dada pela Lei n.º 99/2003 que entrou em vigor em 01.12.2003
A AJUDA DE CUSTO INTERNACIONAL
15. As denominados “ajudas de custo TIR” visam o pagamento de despesas causadas pela função 

laboral e que deveriam ser assumidas pela empresa: não têm sentido retributivo estrito e não se lhe 
aplicam as regras de tutela da retribuição nem, por disposição expressa, as de incidência da segurança 
social — 3º, b), do Decreto Regulamentar n.º 12/83, de 12 de Fevereiro — é, aliás, esse o entendimento 
formulado pelo Professor Doutor António Menezes Cordeiro em parecer emitido em 07.02.2008. junto 
aos autos e mencionado na fundamentação da douta sentença sob recurso.

Quanto ao caso dos autos
16. As ajudas de custo da consulta visam compensar o trabalhador pelas maiores despesas feitas 

no estrangeiro com prestações vitais de pouca imponência, pelas quais não se passam recibos:
café, água e uso de casas de banho, como exemplo.
17. Cifrando -se as mesma em pouco mais de 3 euros por dia, é óbvio que são totalmente absorvidas 

por tais despesas, nada ficando para o trabalhador a título retributivo.
18. O que determina o pagamento dessas verbas é o facto do funcionário, para o exercício das 

respectivas funções e por força das mesmas, se ver obrigado a deslocar -se, no interesse da entidade 
patronal, a outro ou outros País diferentes daquele em que está sediado: e é do mais elementar senso 
comum que em razão dessa deslocação, as mesmas implicam um acréscimo de despesas que deverão 
ser suportadas pela entidade patronal.

19. A razoabilidade das asserções acima realizadas não é contraditada pela asserção  - em si 
também razoável  - de que a regularidade das prestações demonstraria a sua natureza retributiva: dado 
o seu baixo montante, elas são, de facto e perante a experiência comum, totalmente absorvidas pelas 
despesas que visam suportar.

20. Não se provando — e, pelo seu baixo montante, nem se vê como prová -lo — a existência de 
qualquer excesso, a ajuda de “custo TIR” deve, como tal, ser considerada.
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Complementarmente:
21. A associação profissional do sector — ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores 

Públicos Rodoviários de Mercadorias  - da qual a ora recorrente é associada, também considerou e 
considera que a prestação pecuniário em causa tem a natureza de verdadeira ajuda de custo e foi como 
tal que foi negociado no âmbito da contratação colectiva, o que tudo, aliás, decorreu com a conciliação 
do Ministério do Trabalho.

22. Gerou -se, assim, por parte das empresas do sector, uma situação confiança legítima que deve 
ser respeitada pela Administração, em nome do princípio da boa fé (266/2 da Constituição).

23. Acresce que igual entendimento de que as denominadas “ajudas de custo TIR” não têm natu-
reza retributiva, antes sendo verdadeiras e próprias ajudas de custo, tem sido perfilhado pelos tribunais.

II - DA AMPLIAÇÃO DO ÂMBITO DO RECURSO
DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
24. O despacho sob impugnação não só não se pronunciou sobre as questões suscitadas pela Re-

corrida em sede de audiência prévia, como não apreciou os novos elementos de facto carreados para os 
autos o que determinou uma preterição de formalidade legal que inquina a decisão  - o que determina 
a anulação do acto.

DO VICIO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
25. No caso dos autos verifica -se, desde logo, que a liquidação efectuada não dispõe de funda-

mentação expressa — pois que, tão pouco, foi enviada à interessada o relatório da inspecção em que 
é suportada a liquidação operada.

26. Mas, mesmo que assim se não entenda, sempre será certo que a concreta e contextual funda-
mentação da liquidação não responde às exigências contidas na lei, isto é, não são suficientes, e clara e 
facilmente apreensíveis, as razões que levaram a Administração a concluir que as “ajudas de custo TIR” 
pagas pela impugnante aos seus motoristas revistam carácter de remunerações e, consequentemente, 
sejam passíveis dos inerentes descontos.

27. Não se poderá deixar de considerar que a fundamentação, dada a sua natureza vaga, abstracta 
e conclusiva, não são suficientes para dar a conhecer, de forma clara e suficiente, as concretas razões 
factuais que motivaram a Administração a qualificar as verbas abonadas a título de “ajudas de custo 
TIR” ou “prémio TIR” com o carácter de remunerações.

28. E isto desde logo porque não indica qualquer facto ou ocorrência que tenha constatado e que 
pudesse servir de apoio ao juízo que faz sobre as características e natureza desses abonos, limitando-
-se a afirmar, de forma puramente conclusiva, que se considera que os pagamentos “em causa foram 
atribuídos de forma regular e periódica”, tornando difícil perceber se foi colhida e ponderada, de forma 
cuidada, a atinente factualidade.

29. Atente -se, ainda, ao facto da motivação em que se baseou a administração para efectuar a 
liquidação das contribuições apenas constarem factos genéricos relativos aos trabalhadores da ora 
Recorrida — remunerações pagas a trabalhadores dessa empresa a título de “subsidio TIR” -, não se 
vislumbrando qualquer referência aos específicos pagamentos em causa.

30. O acto sob impugnação nos autos não está fundamentado o bastante para revelar o caminho 
percorrido pela administração para dar suficientemente a conhecer as razões da predita liquidação.

31. Deverá improceder o Recurso, mantendo -se a douta decisão proferida, sendo de anular a 
impugnada liquidação de contribuições e quotizações.

TERMOS EM QUE,
negando -se provimento ao presente recurso farão Vossa Excelências, inteira e sã JUSTIÇA!
O Mº Pº junto deste STA não emitiu parecer.
Foram colhidos os vistos legais.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. No ano de 2007, a Segurança Social realizou uma acção de fiscalização, à Impugnante, a que 

foi atribuído o n.º 200803015310, na qual liquidou contribuições.
2. Por ofício n.º 183489, de 01.07.2008, a entidade a Segurança Social notificou a Impugnante 

nos seguintes termos: “(...) constatou -se a existência de remunerações não declaradas por V. Exa.(s) 
à Segurança Social, referentes ao período de Junho/2003 a Abril/2008, a que correspondem omissões 
nas contribuições devidas, no valor de 20. 167.72 € (...) conforme cópias dos mapas de apuramento 
que se anexam e se dão como integralmente reproduzidos.

As citadas omissões resultam de não terem sido declaradas como base de incidência de con-
tribuições as remunerações pagas aos motoristas que efectuam transportes internacionais e que são 
designadas por “Prémio TIR”, no período de Junho/2003 a Setembro/2007 e “Ajudas de Custo TIR” 
no período de Outubro de 2007 a Abril/2008, contabilizados na conta 64216 — Prémio TIR. Trata -se 
de uma verba de valor fixo mensal (€ 124,70) e está definido no CCT. Não é pago em função do número 
de deslocações, ou seja, basta que o trabalhador realize uma deslocação ao estrangeiro e não está 
dependente de qualquer condição. Por outro lado este valor não se destina a compensar as despesas 
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com a alimentação e alojamento pois para custear essas despesas é atribuído a cada trabalhador um 
verba a título de “Ajuda de Custo”, (...)“conforme documento conste de fls. 492 e 493 do PA, apenso 
aos autos que aqui se dá por integralmente por reproduzido.

3. Os “mapas de apuramento” dos anos de 2003 a 2008, englobam os valores apurados pela ins-
pecção, como contribuições em falta, englobando a parcela da responsabilidade da entidade patronal e 
aquela da responsabilidade dos trabalhadores, devidamente discriminadas. (fls. 485 a 490 dos autos);

4. O referido ofício notificou a impugnante para se pronunciar querendo em sede de audiência 
prévia.

5. A Impugnante pronunciou, em 11.07.2008, invocando os argumentos que no seu entendimento 
justificavam a não declaração de tais valores como remuneração.

6. Por oficio n.º 244593 de 15.09.2008, foi comunicado o despacho o Chefe de Sector do Serviço 
de Fiscalização, foi decidido o seguimento do apuramento das remunerações efectuadas e o consequente 
lançamento das remunerações apuradas e registado na conta corrente (fls. 512 a 514 do PA apenso).

7. Em 24.09.2008 a Impugnante deduziu recurso hierárquico o qual foi objecto de indeferimento 
em 14.01.2009;

8. Ao longo dos anos de 2003 a 2008, a impugnante teve ao seu serviço um número variável de 
motoristas de pesados, a fazer serviços de transporte de e para fora de Portugal.

9. Da análise dos recibos de vencimento e das listagens mensais de processamento dos vencimen-
tos, a Segurança Social constatou que, para além do vencimento -base, a empresa pagava regularmente 
àqueles seus motoristas, denominados de Ajudas de Custo e uma quantia a título de “Prémio TIR” ou 
“Ajudas de custo TIR”;

10. Das prestações pagas aos seus trabalhadores, a Impugnante não fez incidir a taxa social única 
nas ajudas de custo e no subsídio TIR.

11. A impugnante, no período em causa nos autos, pagou aos seus motoristas, o subsídio TIR, 
sendo o seu valor mensal fixo de 124.70€;

12. O subsídio TIR, destinam -se a compensar os trabalhadores de pequenas despesas, nomeada-
mente, diferenças de custos de alimentos (café, água, tabaco, telefone, WC e banhos) noutros países, 
outras despesas relativamente às quais não existem documentos justificativos das mesmas;

13. O subsídio TIR não foi pago nos meses de férias, nem a incluiu no subsídio de Férias ou de Natal.
3 – DO DIREITO
Para se decidir pela procedência da impugnação considerou a decisão recorrida que ocorria dúvida 

fundada relativamente à existência do facto tributário.
Do fundamento pelo qual foi anulada a liquidação.
A nosso ver não existe qualquer contradição com a fundada dúvida do art. 100º do CPPT, pela 

simples razão de que o disposto nesse preceito não tem aplicação ao caso, pois que o ónus nele consa-
grado se refere exclusivamente às situações em que é a AF a afirmar e a quantificar um facto tributário, 
e não às situações em que está em causa a natureza ou qualificação de determinado rendimento, cujo 
recebimento e quantificação não vêm questionados. No nosso caso é conhecido o rendimento que 
ninguém contesta e a sua qualificação como facto tributário depende da qualificação que lhe deva ser 
dada. Se tal rendimento for considerado como retribuição do trabalho constituirá por certo e por cair na 
previsão quer do n.º 2 do CIRS quer do artº 1º do Dec. Regulamentar n.º 13/83 de 12/02, facto tributário 
quer para efeitos de IRS quer para efeitos de contribuições para a Segurança Social.

Se tal rendimento dever ser considerado como ajuda de custo já ficará excluído das referidas 
normas de incidência.

Por aqui já vemos que a decisão recorrida não se pode manter, pelo menos com a fundamentação 
dela constante.

Conhecendo:
Cremos poder avançar no conhecimento do recurso por não vislumbrar -mos outra matéria de facto 

que seja importante fixar e que fosse essencial para a dilucidação das questões suscitadas nos autos, 
incluindo o conhecimento da ampliação do recurso, se for caso disso, por necessário, sendo certo que o 
pedido é de aceitar por se enquadrar na previsão do artº 684 -A n.º 1 do CPC, para o caso de procedência 
do recurso da Fazenda Pública.

Da natureza dos rendimentos apelidados de Prémios ou ajudas de custo TIR.
Previamente se dirá que o carácter de permanência ou regularidade dos reembolsos das despesas 

não permite, por si só, a conclusão de deixaram de constituir uma compensação, ou seja, não permite, 
por si só, descaracterizar a sua qualidade de ajuda de custo. E para que assim não seja, torna -se neces-
sário que se demonstre que existiu uma vantagem patrimonial retirada pelo beneficiário, ou seja, como 
vem sendo jurisprudência uniforme (cfr. os acs. do STA, 2ª Secção, de 5/4/2000, Rec. n.º 24568, e de 
29/3/2000, e do TCA, de 7/10/2003, Rec. n.º 466/03, de 13/5/2003, Rec. n.º 6910/02 e de 30/9/2003, 
Rec. n.º 700/03, citados pelos recorridos), que não se trate de um montante com inequívoco intento 
compensatório, porque se for esse o carácter da quantia paga ao trabalhador, então não se encontra o 
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mesmo abrangido pelas normas de incidência tributária designadamente para efeitos de contribuições 
para a Segurança Social.

Previamente diremos, também, que no caso, cremos que é à Sociedade recorrida que cabe o 
ónus (cfr. arts. 342º, do CCivil, 100, n.º 1 do CPPT e 74º, n.º 1 da LGT) de provar que os montantes 
por si pagos a título de Prémios ou ajudas de custo TIR revestem a natureza de ajuda de custo, não 
consubstanciando rendimentos que proporcionam um acréscimo de capacidade contributiva e, como 
tal, susceptíveis de tributação pois que nos termos do n.º 3 do artº 249º do Código do Trabalho, existe 
uma presunção de que toda e qualquer prestação do empregador ao trabalhador constitui retribuição, 
pelo que, nos termos dos artigos 344º e 350º do Código Civil tem a Administração Fiscal, no caso em 
questão, uma presunção a seu favor o que determina que, não tem de fazer prova do facto que invoca, 
sendo contudo elidível esta presunção, que entendemos competir à impugnante, ora recorrida (neste 
sentido o acórdão do STJ de 8 de Outubro de 2008, proferido no Proc. n.º 08S1984, em que se refere 
“Posto isto há que proceder à tarefa de conciliação dos preceitos contidos nos n.ºs 2 e 3 do art.º 249º e 
no n.º 1 do art.º 260º do CT. Tal conciliação faz -se nos seguintes termos: Cabe à entidade empregadora, 
nos termos dos art.ºs 344º, n.º 1 e 350º, n.º 1 do CC, provar que a atribuição patrimonial por ela feita 
ao trabalhador reveste a natureza de ajudas de custo, abonos de viagem, despesas de transporte, abonos 
de instalação e outras equivalentes (por comodidade, passaremos a designar tais atribuições apenas por 
“ajudas de custo”), sob pena de não lhe aproveitar a previsão do art.º 260º do CT e de valer a presunção 
do n.º 3 do art.º 249º do CT de que se está perante prestação com natureza retributiva”).

Também não ajuda à tese da impugnante ora recorrida a invocada Portaria 932/2009 de 19 de 
Agosto que no seu artº 1º n.º 3 estabeleceu que as ajudas de custo TIR constituiem base de incidência 
contributiva para efeitos do sistema previdencial da segurança social e nos termos do seu artº 2º esta-
beleceu a possibilidade mediante condições expressas de as entidades empregadoras beneficiarem de 
isenção contributiva para a segurança social a seu cargo relativas a ajudas de custo TIR.

Se a lei concedeu isenção nos cinco anos anteriores a 1 de Março de 2009 é porque considerou 
que não obstante todas as dúvidas e incertezas que exprimiu no seu preâmbulo ficaram definitivamente 
resolvidas com a sua entrada em vigor, estabelecendo que as chamadas ajudas de custo TIR constituem 
base de incidência contributiva, o mesmo é dizer que têm natureza remuneratória, (o que se entende 
desde logo na consideração de que a isenção é uma excepção à norma de incidência).

Vejamos então a questão essencial a equacionar neste recurso a consista em qual consiste em saber 
se as quantias pagas ao impugnante a título de “prémio TIR” ou “ajudas de custo TIR” constituem uma 
forma de retribuição, sujeita a incidência contributiva para efeitos de desconto para a Segurança Social, 
ou se constituem, antes, ajudas de custo excluídas dessa tributação.

Sobre os conceitos de retribuição e ajudas de custo expendeu -se na decisão recorrida o seguinte, 
com o que manifestamos concordância:

O conceito de retribuição é -nos dado pelo art.º 260º do Código de Trabalho (CT), (¹Apro-
vado pelo Lei nº99/2003, o qual entrou em vigor em 01.12.2003) prevê que “Não se consideram 
retribuição as importâncias recebidas a título de ajudas de custo, abonos de viagem, despesas de 
transporte, abonos de instalação e outras equivalentes, devidas ao trabalhador por deslocações, no-
vas instalações ou despesas feitas em serviço do empregador, salvo quando, sendo tais deslocações 
ou despesas frequentes, essas importâncias, na parte em que excedam casos respectivos montantes 
normais, tenham sido previstas no contrato ou se devam considerar pelos usos como elemento inte-
grante do retribuição do trabalhador”.

As ajudas de custo e demais prestações referidas no art. 87º da LCT e o art.º 260.º do CT, 
visam compensar o trabalhador por despesas efectuadas ao serviço e em favor da entidade patronal 
e que, por razões de conveniência, foram suportadas pelo próprio trabalhador, não constituindo 
um correspectivo da prestação de trabalho.

Característica essencial destas prestações é o facto de representarem uma compensação ou 
reembolso pelas despesas a que o trabalhador foi obrigado a despender, na sequência de deslo-
cações ocasionais para fora do local de trabalho contratualmente estabelecido, não existindo na 
sua percepção qualquer correspectivamente em relação ao trabalho”.

Ainda sobre o conceito de retribuição é oportuno citar o Ac do TCA Sul de 06/05/2003 tirado no 
recurso 5036/01 onde sobre o conceito de retribuição, e ressalvadas as distâncias temporais para os 
dias de hoje e a evolução legislativa operada, se expendeu:

(…)A retribuição surge, assim, como um conjunto de valores, expressos ou não em moeda, a que 
o trabalhador tem direito, por título contratual ou normativo, correspondente a um dever da entidade 
patronal, integrando todos os benefícios outorgados dela entidade patronal que se destinem a integrar 
o orçamento normal do trabalhadora conferindo -lhe a justa expectativa do seu recebimento dada a 
sua regularidade e continuidade periódicas.

Da retribuição se excluem apenas as prestações que, embora sendo devidas, têm um carácter 
meramente ocasional (v.g., a remuneração por trabalho suplementar  - art. 86º da LCTI) e as que se 
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traduzem em simples compensações ou reembolsos por despesas do trabalhador feitas em serviço da 
entidade patronal  - art. 87º da LC’I).

No tocante à sua estrutura, a retribuição pode ser certa, variável ou mista, abrangendo neste 
caso uma componente certa  - a remuneração -base  -, calculado em função do tempo de trabalho e que 
representa o rendimento mínimo com que o trabalhador conta, pelo exercício da sua actividade, para a 
satisfação das suas necessidades quotidianas e do seu agregado familiar, e I outra variável, composta 
por prestações complementares ou acessórias, calculadas em função de outros factores e com uma 
periodicidade distinta da remuneração -base. Estas prestações complementares encontram -se ligadas 
a contingências especiais da prestação do trabalho, a produtividade, a certas situações pessoais dos 
trabalhadores ou até ao acréscimo de despesas em certas épocas do ano. É o que acontece com os 
subsídios de férias e de natal.

E até prova em contrário, presume -se constituir retribuição toda e qualquer prestação da entidade 
patronal ao trabalhador.

Porém, de acordo com o art. 87º da LCT, não se consideram retribuição as importâncias rece-
bidas a título de ajudas de custo, abonos de viagem, despesas de transporte, abonos de instalação e 
outras equivalentes, devidas ao trabalhador por deslocações ou novas instalações feitas em serviço 
da entidade patronal, salvo quando, sendo tais deslocações frequentes, essas importâncias, na parte 
em que excedam as despesas normais,.tenham sido previstas no contrato ou se devam considerai pelos 
usos como elemento integrante da remuneração do trabalhador.

Na verdade, as ajudas de custo e demais prestações enumeradas no citado art. 87º visam com-
pensar o trabalhador por despesas efectuadas ao serviço e em favor da entidade patronal e que, por 
razões de conveniência, foram suportadas pelo próprio trabalhador, não constituindo um correspectivo 
da prestação do trabalhador, característica da retribuição.

Característica essencial destas prestações é o facto de representarem uma compensação ou 
reem bolso pelas despesas a que o trabalhador foi obrigado na sequência de deslocações ocasionais e 
instalações que teve de efectuar em serviço, inexistindo na sua percepção qualquer correspectividade 
em relação ao trabalho (cfr. Jorge Leite e Coutinho de Almeida, in “Colectânea de Leis do Trabalho”; 
pág. 89 e segs.; Menezes Cordeiro, in “Manual de Direito do Trabalho”; págs. 721 e segs. e Monteiro 
Fernandes, in “Direito do Trabalho”; vol. I, 8ª edição, págs. 361 e segs.).

Daí que essas importâncias não se integram no conceito de retribuição consagrado na LCT, salvo 
no caso especial excepcionado na parte final do artigo 87º previsto para aduelas e, actividades em que 
as deslocações do trabalhador são frequentes e os abonos respectivos (atribuídos, designadamente sob 
a forma de prémios) foram estruturados de forma a cobrir as despesas normais.

Assim, as importâncias pagas a título de ajudas de custo tanto podem, como não podem, considerar-
-se parte da remuneração, consoante a realidade que lhes subjaz(…)”.

Da lei de incidência a aplicar aos factos dos autos:
É exacto que o art.º 2º do C.I.R.S., estabelece uma ampla regra de incidência, fazendo incidir o 

imposto sobre qualquer tipo de rendimentos de trabalho, excluindo as ajudas de custo que excedem os 
limites legais. E, do mesmo modo os artºs 1º e 2º do Decreto Regulamentar 12/83 de 12 de Fevereiro.

A sorte da presente impugnação está, pois, dependente de apurar se às quantias pagas a título de 
subsídio TIR deve ser atribuída natureza compensatória ou remuneratória, implicando um trabalho de 
“qualificação do facto tributário” que por não ter hoje expressão no artº 100º do CPPT, nos levou a afas-
tar a possibilidade de no caso sancionar a decisão recorrida por a dúvida não dever reverter a favor do 
contribuinte tratando -se de uma questão jurídica em que o tribunal tem o dever de julgar imposto pelo 
artº 8º n.º 1 do CCivil (É certo que na redacção original do n.º 1 do artº 100º do CPT fazia -se referência a 
“dúvidas sobre a qualificação do facto tributário”, mas com a Lei n.º 3 -B/2000 de 4 de Abril substituiu -se 
a palavra “qualificação” por “quantificação” o que leva J. Lopes de Sousa, com pertinência e propriedade, 
no seu CPPT anotado 6ª edição vol. II pag. 134 e 135, a considerar que se trataria de um lapso da redacção 
inicial, entretanto reparado pelo legislador até porque no n.º 1 do artº 121º do CPT, a que corresponde 
hoje o artº 100º do CPPT fazia -se referência à quantificação e não à qualificação do facto tributário).

Importa, pois, tomar posição quanto à natureza jurídica a atribuir aos montantes pagos pela re-
corrida a título de prémios ou ajudas de custo TIR.

A Impugnante alega que esse montante é pago para ajudar os motoristas ausentes no estrangeiro 
no acréscimo de pequenas despesas insusceptíveis de serem documentadas que tal deslocação acarreta, 
tais como telefonemas de cabines públicas, utilização de casas de banho públicas, consumo de, comida 
bebida e tabaco.

A Administração Tributária entende que esse prémio tem a natureza certa e regular e que dada 
a sua natureza cria no espírito dos trabalhadores a convicção que é um elemento componente do seu 
vencimento, constituindo retribuição pelo trabalho prestado.

A presunção de que os montantes referentes a “Prémio TIR” são retribuição, deve ter -se por ili-
dida no caso concreto, atento o probatório e na consideração de que é um facto público e notório que, 
nas datas em causa, ocorria um maior custo de vida no estrangeiro – destino dos camiões da empresa 
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impugnante  -, bem como a impossibilidade de documentação de certas despesas efectuadas pelos seus 
motoristas relativas a consumos correntes de pequeno valor com um custo superior no estrangeiro como 
consumo de cafés, águas, telefonemas, tabaco etc e que para as compensar a impugnante abonava uma 
verba de cerca de 4 Euros diários o que se aceita, por ser uma verba diminuta e razoável para fazer face 
aos gastos que visava compensar, e que por eventuais razões de conveniência e organização empresarial, 
foram suportadas pelos próprios camionistas. É de aceitar, também, a sua consideração genérica a todos 
os camionistas com idas ao estrangeiro sem atentar no número de viagens efectuadas por cada um, por 
previsíveis e compreensíveis facilidades de contabilidade e atento o pequeno montante da ajuda de custo em 
causa, sendo certo e decisivo, que não era paga nas férias nem incluída no subsídio de férias ou de Natal.

Assim sendo, no caso, consideramos estar perante verdadeiras ajudas de custo pelo que os mon-
tantes em causa não podem ser considerados retribuição, sendo certo que também não demonstrou o 
recorrente que a dimensão dos pagamentos excedeu os limites legais anuais admissíveis para o abono 
de ajudas de custo.

Em consequência, a sentença recorrida é de manter com a presente fundamentação ficando preju-
dicado o conhecimento de quaisquer outras questões suscitadas, incluindo as suscitadas na ampliação 
do recurso por parte da recorrida.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em:
a) Julgar deserto o recurso apresentado pelo Mº Pº.
b) Negar provimento ao recurso confirmando a decisão recorrida, com distinta fundamentação.
Custas a cargo do Instituto recorrente.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto. 

 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Assunto:

IRC. Determinação do lucro tributável. Regime simplificado de tributação. Opção. 
Declaração de início de actividade.

Sumário:

 I — A tributação segundo o regime simplificado é facultativa, sendo colocada na 
disponibilidade do sujeito passivo a opção pelo regime geral de determinação do 
lucro tributável (n.º 1 do artigo 53.º do CIRC).

 II — A opção, feita na declaração de início de actividade, pela aplicação do regime 
geral, releva para os três exercícios seguintes (n.º 7 do referido artigo 53.º).

Processo n.º 840/11 -30.
Recorrente: Chefe de Divisão de Liquidação dos Impostos sobre o Rendimento e sobre a Despesa 

da Direcção de Finanças do Porto.
Recorrido: Sociedade Agrícola Paulilena, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. O Ministério das Finanças recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal do Porto, na acção administrativa especial interposta pela Sociedade Agrícola Paulilena, Lda. contra 
o acto proferido em 20/4/2004, com delegação de competência, pelo Chefe de Divisão de Liquidação 
dos Impostos sobre o Rendimento e a Despesa da Direcção de Finanças do Porto, de indeferimento do 
pedido de alteração do regime de tributação do regime simplificado para o regime geral, julgou a acção 
procedente e condenou a entidade demandada a enquadrar a ali autora no regime geral de determinação 
do lucro tributável, no exercício de 2003.

1.2. A entidade recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. A sentença recorrida ao ter decidido que “O facto de a autora, no exercício de 2003, ter ob-

tido proveitos inferiores a € 149.639,37, não tem qualquer consequência no que concerne ao regime 
de tributação em IRC, pois, efectuada aquela opção, ela é válida por três anos, como resulta deste 
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n.º 8 do artigo 53º”, e concluir que «foi ilegal a actuação da Administração Tributária ao alterar a 
tributação em IRC para as regras do regime simplificado”, fez, salvo melhor, incorrecta interpretação 
do art. 53º do CIRC.

B. No caso dos autos, a Recorrida, na declaração de início de actividade apresentada em 17/12/2001, 
inscreveu, no quadro 9, a previsão de € 150.000,00 de proveitos para os meses seguintes de 2002, tendo 
assinalado no quadro 19, campos 2 e 4, a opção pelo regime geral de tributação.

C. Porém, no exercício de 2002, contrariamente ao previsto, a Recorrida obteve resultados infe-
riores à previsão constante da declaração de início de actividade.

D. Deste modo, para o ano de início de actividade estimou um valor de proveitos superior àquele 
que está previsto no n.º 1 do art. 53º do CIRC, pelo que estava automaticamente abrangida pelo regime 
geral de tributação para o exercício de 2002.

D. Com efeito, nos termos do n.º 1 do art. 53º do CIRC, a integração no regime simplificado é 
automática, sempre que estejam preenchidos os requisitos ali indicados, sendo que, in casu, a Recorrida 
não os reunia atendendo ao valor de proveitos que estimou (€ 150.000,00).

E. Contrariamente à interpretação propugnada pela sentença recorrida, a opção pelo regime ge-
ral só opera para os sujeitos passivos de IRC que preencham os pressupostos que determinem a sua 
inclusão no regime simplificado. Só neste caso é que a lei considera como válida e eficaz uma opção 
pelo regime geral.

F. A inclusão automática no regime geral (ou seja, quando na declaração de início de actividade 
se prevê um volume de negócios superior a € 150.000,00), não se encontra sujeita à regra de validade 
por três anos/exercícios, cessando logo que se verifiquem os pressupostos legais para a aplicação do 
regime simplificado.

G. Ao iniciar uma actividade, não havendo exercício de actividade anterior que possa ser tomado 
como referência, há que considerar, nesse exercício, o montante estimado constante da declaração de 
início de actividade. Porém, para o exercício seguinte (2003), haverá que atender ao volume de proveitos 
real atingido pelo sujeito passivo no ano anterior (2002).

H. Na eventualidade de não se confirmar o volume de proveitos estimado e se o volume real de 
proveitos determinar a inclusão do sujeito passivo no regime simplificado no exercício seguinte, o 
enquadramento neste regime é automático e válido por três anos, se o sujeito passivo não tiver optado 
pelo regime geral, nos termos previstos na alínea b), do n.º 7 do art. 53º do CIRC.

I. Com efeito, a lei permite que ocorrendo alteração do volume real de proveitos que determine 
a inclusão do sujeito passivo no regime simplificado, o sujeito passivo pode optar pelo regime geral 
nos termos do disposto na citada alínea b) do n.º 7 do art. 53º do CIRC, mediante a apresentação da 
declaração de alterações prevista nos arts. 110º e 111º do CIRC.

J. A interpretação e aplicação do art. 53º do CIRC aos factos em presença realizada pela Admi-
nistração Tributária não merece censura, na linha, aliás, do entendimento sufragado pelo Acórdão do 
TCA Norte de 13/01/05, Proc. n.º 1570/04, e também pelo Acórdão do TCA Sul de 26/06/2007, Rec. 
01639/07, questionando -se no presente recurso a interpretação do referido preceito legal propugnada 
na sentença recorrida.

Termina pedindo o provimento do recurso e que, em consequência, seja revogada a sentença 
recorrida com todas as legais consequências.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP não emitiu parecer (fls. 110).
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes, ora submetidos a alíneas:
a) Em 17/12/2001, a autora apresentou junto do serviço de finanças da Póvoa de Varzim declaração 

de início de actividade a partir de 01/10/2002 – cfr. documento n.º 1 junto com a petição inicial, cujo 
teor aqui se tem por integralmente reproduzido.

b) A autora encontrava -se na situação de início de actividade nos últimos três meses do ano de 
2002, estimando atingir valores baixos quer a nível de volume de negócios, quer no que tange ao valor 
de proveitos.

c) Por esse motivo, indicou no campo 12 do quadro 9 o valor de € 37.500 no concernente a volume 
de negócios referentes a três meses, indicou no campo 18 do mesmo quadro o montante de € 150.000 
relativo ao valor total dos proveitos estimado e assinalou a sua opção pelo regime geral de determinação 
do lucro tributável no quadro 19 da declaração, campos 2 e 4.

d) Consta do sistema informático da Administração Fiscal o enquadramento da autora, para o 
exercício de 2002, no regime geral de determinação do lucro tributável – cfr. processo administrativo 
apenso aos autos.

e) Consta do mesmo sistema informático da Administração Fiscal o enquadramento da autora, 
para o exercício de 2003, no regime simplificado de tributação de IRC – cfr. processo administrativo 
apenso aos autos.
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f) Assim, em 18/07/2003, a autora solicitou ao Director de Finanças do Porto o enquadramento no 
regime geral de determinação do lucro tributável por opção desde a data de início de actividade – cfr. 
documento n.º 2 junto com a petição inicial, cujo teor aqui se tem por reproduzido.

g) Em 20/04/2004, o chefe da Divisão de Liquidação dos Impostos sobre o Rendimento e Sobre a 
Despesa indeferiu este pedido, com os fundamentos constantes de fls. 10 verso a 11 verso do processo 
físico, cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.

h) Em 27/04/2004, foi enviada a respectiva notificação à autora do acto de indeferimento – cfr. 
documento n.º 3 junto com a petição inicial.

i) Em 16/06/2004, a autora apresentou a presente acção neste tribunal – cfr. carimbo aposto pelos 
CTT, Correios no rosto do envelope que continha a petição inicial a fls. 14 do processo físico.

3.1. Julgando procedente a acção, a sentença recorrida condenou “a entidade demandada a enqua-
drar a autora no regime geral de determinação do lucro tributável no exercício de 2003.”

Para tanto, a sentença considera que a autora assinalou a sua opção pelo regime geral de determi-
nação do lucro tributável de IRC conforme se constata pela cópia da declaração de início de actividade 
(quadro 19, campos 2 e 4) a fls. 7 e 8 do processo e que, como resulta do n.º 8 do art. 53º do CIRC, uma 
vez exercida aquela opção pelo regime geral, ela é válida por três anos, não tendo qualquer consequên-
cia no que concerne ao regime de tributação o facto de a contribuinte ter obtido proveitos inferiores 
a € 149.639,37, devendo, assim, concluir -se que a Administração Tributária não podia oficiosamente 
proceder à alteração da forma de determinação do lucro tributável escolhida.

3.2. Discordando do assim decidido, a entidade recorrente alega que a sentença fez uma incorrecta 
interpretação do art. 53º do CIRC sustentando que, para determinar o regime de tributação no início 
de uma actividade há que considerar, nesse exercício, o montante estimado na declaração de início 
de actividade mas, relativamente ao ano seguinte, já terá de atender -se ao volume real atingido pelo 
sujeito passivo no ano anterior. Sendo que, no caso dos autos, face ao volume de proveitos estimado, 
a inclusão no regime geral da recorrida foi automática mas, porque o valor real de proveitos apurados 
foi inferior ao montante previsto no art. 53º do CIRC, ocorreram os pressupostos para a sua inclusão 
automática no regime simplificado para o ano de 2003, que se mantém válida por três anos por não ter 
optado, como podia, até Março de 2003, pelo regime geral de tributação.

Vejamos.
4.1. Nos nºs, 1, 2, 7 e 8 do citado artigo 53º do CIRC (na redacção aqui aplicável) dispõe -se o 

seguinte:
Artigo 53º  - Regime simplificado de determinação do lucro tributável
«1  - Ficam abrangidos pelo regime simplificado de determinação do lucro tributável os sujeitos 

passivos residentes que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial 
ou agrícola, não isentos nem sujeitos a algum regime especial de tributação, com excepção dos que 
se encontrem sujeitos à revisão legal de contas, que apresentem, no exercício anterior ao da aplicação 
do regime, um volume total anual de proveitos não superior a 30.000.000$00 (euro) 149 639,37) e 
que não optem pelo regime de determinação do lucro tributável previsto na secção II do presente 
capítulo.

2  - No exercício do início de actividade, o enquadramento no regime simplificado faz-se, ve-
rificados os demais pressupostos, em conformidade com o valor total anual de proveitos estimado, 
constante da declaração de início de actividade, caso não seja exercida a opção a que se refere o 
número anterior.

(…)
7  - A opção pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável deve ser forma-

lizada pelos sujeitos passivos:
a) Na declaração de início de actividade;
b) Na declaração de alterações a que se referem os artigos 110º e 111º, até ao fim do 3º mês do 

período de tributação do início da aplicação do regime.
8  - A opção referida no número anterior é válida por um período de três exercícios, findo o qual 

caduca, excepto se o sujeito passivo manifestar a intenção de a renovar pela forma prevista na alínea b) 
do número anterior.» (A redacção deste n.º 8 é a decorrente da Lei n.º 109 -B/2001, de 27/12)

4.2. De acordo com a factualidade que a sentença julgou provada a recorrida apresentou declaração 
de início de actividade, a partir de 1/10/2002, indicando o montante de € 150.000 relativo ao valor total 
dos proveitos estimados e assinalou a sua opção pelo regime geral de determinação do lucro tributável 
nos campos 2 e 4 do quadro 19.

Porém, para o exercício de 2003 a AT veio a enquadrá -la no regime simplificado de tributação 
de IRC.

Para a recorrente Fazenda Pública, a opção pelo regime geral só opera para os sujeitos passivos 
de IRC que preencham os pressupostos que determinem a sua inclusão no regime simplificado (só 
neste caso é que a lei considera como válida e eficaz uma opção pelo regime geral), sendo que, no 
caso da recorrida, atendendo ao valor de proveitos estimado (Euros 150.000) a respectiva inclusão no 
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regime geral é automática, não se encontrando a permanência nesse regime sujeita à regra de validade 
por três anos e cessando logo que se verifiquem os pressupostos legais para a aplicação do regime 
simplificado.

E, no caso, tendo a recorrida apresentado um valor real de proveitos inferior ao montante deter-
minado no art. 53º do CIRC, ocorreu a verificação dos requisitos para a inclusão automática no regime 
simplificado para o ano de 2003, válida por três anos, dado que não houve opção até ao fim do mês de 
Março de 2003, como teria de haver nos termos legais, pelo regime geral de tributação.

4.3. Todavia, não lhe assiste razão legal.
Com efeito, o que decorre do art. 53º do CIRC acima transcrito é que, no exercício do início da 

actividade, o enquadramento se faz em conformidade com o volume de proveitos estimados para um 
ano de actividade e que a opção pelo regime geral deve ser formalizada na declaração de início de 
actividade ou na declaração de alterações referida nos arts. 110º e 111º do mesmo Código, até ao fim 
do 3º mês do período de tributação do início da aplicação do regime.

Ou seja, são automaticamente abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos cujo vo-
lume total de proveitos, no exercício anterior, seja inferior a 149.639,37€, a menos que expressamente 
optem por regime diferente, caso em que aquele deixa de ter aplicação automática. Porém, uma vez que 
quando se inicia actividade não há exercício anterior que possa ser tomado como referência para aquele 
efeito, há que considerar nesse exercício inicial o montante anual de proveitos estimado constante da 
declaração de início de actividade.

Mas os sujeitos passivos que à luz dos aludidos critérios fiquem sujeitos ao regime simplificado 
podem optar pelo regime geral, devendo, para o efeito, fazê -lo na declaração de início de actividade, 
ou em declaração de alterações a apresentar até ao fim do 3º mês do período de tributação do início de 
aplicação do regime. E uma vez efectuada essa opção, ela é válida por um período de três exercícios, 
findo o qual caduca, excepto se for renovada nos termos e prazos referidos nos nºs. 8 e 9 do art. 53º 
do CIRC. Portanto, quando há uma expressa opção pelo regime geral este mantém -se válido por um 
período de três exercícios, susceptível de renovação e só a inclusão automática no regime geral é que 
não se encontra sujeita àquela regra de validade por três exercícios, cessando logo que se verifiquem 
os pressupostos legais para a aplicação do regime simplificado.

No caso, a recorrida apresentou, em 17/12/2001, junto do serviço de finanças da Póvoa de Varzim, 
declaração de início de actividade a partir de 1/10/2002, estimando atingir valores baixos quer a nível 
de volume de negócios, quer no que tange ao valor de proveitos, pelo que indicou no campo 12 do 
quadro 9 o valor de € 37.500 no concernente a volume de negócios referentes a três meses, indicou no 
campo 18 do mesmo quadro o montante de € 150.000 relativo ao valor total dos proveitos estimado e 
assinalou a sua opção pelo regime geral de determinação do lucro tributável no quadro 19 da declara-
ção, campos 2 e 4.

Ora, o facto de no ano de 2003 ter obtido proveitos inferiores a 149.639,37 Euros não tem qualquer 
consequência no que concerne ao regime de tributação em IRC, pois, como se disse, efectuada aquela 
opção, ela é válida por três anos, como resulta deste n.º 8 do citado art. 53º do CIRC.

De resto, ainda que a recorrida tenha estimado, na declaração de início de actividade, pro-
veitos inferiores a 149.639,37 Euros, não havia, como não houve, qualquer obstáculo a que fosse 
tributada pelo regime geral, pois, como resulta da parte final do n.º 1 daquele art. 53º, mesmo os 
contribuintes em condições de serem tributados pelo regime simplificado, podiam optar por afastar 
este regime.

Tendo, porém, formalizado a opção pelo regime geral de determinação do lucro tributável na 
declaração de início de actividade (em 17/12/2001), de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 7 do 
art. 53º do CIRC, a sua sujeição ao regime geral subsiste no exercício de 2003, aqui em causa, ainda 
que no exercício de 2002 tenha obtido proveitos inferiores a € 149.639,37.

Assim, tem de concluir -se que foi ilegal a actuação da Administração Tributária ao enquadrar a 
recorrida no regime simplificado de determinação do lucro tributável relativamente ao exercício de 
2003.

Tem sido este, aliás, o sentido da jurisprudência do STA, como pode ver -se dos acórdãos desta 
Secção do Contencioso Tributário, de 15/2/2007, rec. n.º 959/06; de 21/5/2008, rec. n.º 010/08; de 
18/6/2008, rec. n.º 205/08; de 26/11/2008, rec. n.º 733/08; de 10/12/2008, rec. n.º 874/08; de 11/3/2009, 
rec. n.º 831/08; de 22/4/2009, rec. n.º 1114/08; de 14/7/2010, rec. n.º 268/10; e de 7/12/2010, rec. 
n.º 808/10.

Pelo exposto, a sentença deve ser confirmada, improcedendo as conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela entidade recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 
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 Acórdão de 5 de Julho de 2012.

Processo n.º 1190/11 -30.
Recorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP.
Recorrido: Nuno do Nascimento Rodrigues.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

1. O recorrido/oponente Nuno do Nascimento Rodrigues, notificado que foi do acórdão proferido 
em 9/5/2012 (fls. 323 a 333) no qual se deu provimento ao recurso interposto pelo IFAP e julgou im-
procedente a oposição à execução fiscal por aquele deduzida, vem requerer (fls. 344/345), ao abrigo 
do disposto nos arts. 666º, n.º 2 e 669º, n.º 2, alínea b), ambos do CPC, a respectiva reforma, com os 
fundamentos seguintes:

1) O acórdão determinou a revogação da sentença recorrida e a improcedência da oposição.
2) Ocorre que nos presentes autos de oposição a correr termos sob o n.º 27/07.1BEMDL, foi, em 

2/12/2009, proferida sentença que declarou “… a prescrição dos juros para além dos últimos cinco anos, 
extinguindo, nessa parte, a execução”, julgando a oposição improcedente quanto à restante invocada.

3) Tanto assim que, conforme resulta dos autos, o ora requerente interpôs recurso de tal douta 
decisão em 30/1/2010, mas limitado à matéria julgada improcedente.

4) Desta forma e salvo melhor entendimento, a douta sentença, naquela parte relativa à prescrição 
de juros, constitui caso julgado, o que deverá ser declarado no douto acórdão em reclamação.

Pede, em consequência, a reforma do acórdão de 9/5/2012, de forma a que o mesmo integre a douta 
decisão do TAF de Mirandela de 2/12/2009, transitada em julgado e, nesta parte, procedente a oposição.

2. Notificado o recorrente IFAP, IP., veio este pronunciar -se nos termos seguintes:
1. Conforme refere o Recorrido, por sentença proferida em 2/12/2009, o TAF de Mirandela 

declarou a prescrição dos juros para além dos últimos cinco anos e, no mais, julgou a oposição impro-
cedente. De salientar que o Tribunal apenas proferiu decisão sobre os juros porque julgou a oposição 
improcedente.

2. Na sequência do recurso interposto pelo recorrido da decisão de improcedência da oposição, 
o STA proferiu acórdão datado de 19/01/2011, concedendo provimento ao recurso e ordenando a am-
pliação da matéria de facto.

3. Por sentença proferida em 2/12/2011, o TAF de Mirandela após ampliar a matéria de facto 
julgou «desonerado o Oponente/fiador da obrigação que contraiu», ou seja, decidiu a desoneração do 
oponente, não fazendo qualquer sentido a análise da questão da prescrição dos juros de mora, que, 
logicamente, são contraditórias em si, excluindo -se.

4. De facto, se o devedor foi julgado desonerado da questão em dissídio, legalmente, não faz 
sentido a questão da prescrição dos juros, porque o Tribunal entendeu que este não era devedor.

5. Acresce ao exposto que desta sentença foi interposto recurso pelo ora recorrente, pelo que 
não faz qualquer sentido a afirmação do Recorrido de que existe uma sentença transitada em julgado 
relativamente à questão da prescrição dos juros de mora.

6. Atento o exposto, vem agora o Recorrido ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 666º e na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 669º do CPC requerer a reforma do Acórdão proferido em 9 de Maio de 
2012, o qual tem carácter excepcional e deve conter -se nos apertados limites definidos pela expressão 
“manifesto lapso”, reportada à determinação da norma aplicável, à qualificação jurídica dos factos ou 
à desconsideração de elementos de prova conducentes a solução diversa.

7. De facto, o lapso manifesto (que não se confunde com erro ou lapso material) tem a ver com 
uma flagrantemente errada interpretação de preceitos legais (não por opção por discutível corrente 
doutrinária ou jurisprudencial) podendo, no limite, ter na base o desconhecimento, pelo que o incidente 
de reforma não deve ser usado para manifestar discordância do julgado ou tentar demonstrar “error in 
judicando” (que é fundamento de recurso).

8. Deste modo, tendo em consideração que o Recorrido pretende ver analisada a omissão de 
pronúncia relativamente à questão da prescrição dos juros de mora, a qual, salvo melhor opinião, é 
susceptível de recurso e não de reclamação, o pedido de reforma nos termos efectuados pelo Recor-
rido deverá ser indeferido por falta de fundamento legal (cfr. a este propósito Acórdãos do Supremo 
Tribunal de Justiça proferidos em 24/10/2006, no âmbito do Proc. n.º 06A2735 e em 10/05/2004, no 
âmbito do Proc. n.º 6546/03).

3. Dispensando -se os Vistos, vêm os autos à conferência, cumprindo, pois, decidir.
4. Apreciando:
4.1. No acórdão ora reclamado (proferido em 9/5/2012, a fls. 323 a 333, deu -se provimento ao 

recurso, revogando -se a sentença recorrida e julgando -se improcedente a oposição.
E dos demais termos dos autos, verifica -se também o seguinte:
a) O oponente deduziu oposição à presente execução fiscal, invocando como fundamentos da 

oposição a falta de competência material do Serviço de Finanças para executar a dívida, a nulidade 
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insanável do processo executivo, a desoneração como fiador, e a prescrição da dívida e dos respectivos 
juros de mora.

b) Decidida anteriormente (cfr. sentença de 13/3/2008  - fls. 66 a 68; acórdão do STA, de 13/5/2009 
 - fls. 111 a 115; e decisão sumária do Tribunal Constitucional, de 21/7/2009  - fls. 128 a 130) a questão 
da competência do Serviço de Finanças para proceder à execução, veio, posteriormente a ser proferida, 
em 2/12/2009, a sentença de fls. 146 a 152, na qual, se concluiu pela improcedência dos fundamentos 
atinentes à nulidade insanável do processo executivo, à desoneração do oponente na qualidade de fia-
dor e à prescrição da dívida exequenda referente ao capital, e pela procedência da oposição, na parte 
relativa à invocada prescrição dos juros de mora também exigidos.

c) Interposto recurso, pelo oponente, para o STA [recurso delimitado à parte em que a sentença 
considerou que, quer a invocada nulidade do título executivo, quer a alegada desoneração da fiança, rela-
tivamente ao oponente, não constituem fundamentos válidos e admissíveis de oposição à execução fiscal] 
veio a ser proferido, em 19/1/2011, o acórdão de fls. 259 a 269, no qual se deliberou o seguinte:

 - Confirmar a sentença no que respeita à questão da nulidade do processo executivo, pois que a 
nulidade do título executivo por falta de requisitos essenciais do título executivo não é fundamento de 
oposição à execução fiscal por não enquadrável no seu artigo 204º, n.º 1, alínea i) nem cabia, no caso, 
ordenar que o processo seguisse a forma adequada para a apreciação deste incidente de arguição de 
nulidade.

 - Revogar a sentença na parte em que considerou que a alegação referente à desoneração da fiança 
prestada se reconduz à discussão da legalidade, em concreto, da dívida e que, por isso, não pode ter 
lugar em sede de oposição, nos termos da alínea h) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, uma vez que a lei 
prevê meio judicial de impugnação para o efeito.

E porque, quanto a esta parte do recurso, não seria possível dar aplicação ao disposto no art. 729º 
do CPC, dada a insuficiência (no Probatório) da factualidade pertinente à apreciação deste fundamento 
de oposição (desoneração da fiança), ordenou -se a baixa dos autos à instância para que, ampliada a 
matéria de facto e de acordo com o regime jurídico que ficara explicitado, fosse apreciado o referido 
fundamento (art. 730º do CPC).

d) No seguimento, os autos retornaram à 1ª instância e, em 28/9/2011 veio a ser proferida a sen-
tença de fls. 278 a 283, na qual se exarou, além do mais, o seguinte:

«A sentença do TAF que declarou a prescrição dos juros para além dos últimos cinco anos e, no 
mais, julgou a oposição improcedente, foi revogada pelo STA, no que tange ao segmento relativo à 
desoneração da fiança prestada, que o tribunal de 1ª instância considerou reconduzir -se à discussão da 
ilegalidade, em concreto, da dívida.

Portanto, a presente sentença versará unicamente esta questão».
E em seguida, a sentença, fixando a factualidade que julgou pertinente e especificada no respectivo 

Probatório, apreciou a dita questão relativa à alegada desoneração da fiança por parte do oponente/fiador 
e veio a julgar, nessa medida, a oposição procedente, decidindo o seguinte: «Pelo exposto, e nos termos 
definidos pelo Acórdão do STA, julgo desonerado o Oponente/fiador da obrigação que contraiu».

e) O IFAP, IP., interpôs, então, recurso desta decisão para o STA.
Onde, por acórdão 9/5/2012 (fls. 323 a 333) se deliberou dar «provimento ao recurso, revogar a 

sentença recorrida e julgar improcedente a oposição».
4.2. É, pois, relativamente a este acórdão que o recorrido/oponente requere, agora, a supra apontada 

reforma, pedindo «que o mesmo integre a douta decisão do TAF de Mirandela de 2/12/2009, transitada 
em julgado e, nesta parte, procedente a oposição.»

Vejamos.
5.1. Com a prolação da sentença, fica esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da 

causa, de acordo com o princípio consagrado no n.º 1 do art. 666º do CPC.
Mas a lei também prevê excepções a esse princípio.
Com efeito, nos termos do n.º 2 do art. 666º do mesmo CPC é lícito ao juiz rectificar erros 

materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas existentes na sentença e reformá -la nos termos dos 
artigos seguintes.

À rectificação de erros materiais refere -se o art. 667º, que ao regime de tais erros equipara a omis-
são quanto a custas, qualquer deles permitindo a rectificação oficiosa e a todo o tempo, se nenhuma 
das partes recorrer.

Ao esclarecimento e reforma da sentença, refere -se o art. 669º (CPC) que dispõe o seguinte:
«1. Pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença:
a) O esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha;
b) A sua reforma quanto a custas e multa.
2. É ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da sentença quando:
a) Tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação 

jurídica dos factos;
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b) Constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem neces-
sariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consi-
deração.

3. Cabendo recurso da decisão, o requerimento previsto no número anterior é feito na própria 
alegação, aplicando -se, com as adaptações necessárias, o disposto no n.º 4 do artigo 668º»

5.2. Como decorre deste normativo, sob a mesma designação (reforma), são tratadas duas actu-
ações jurisdicionais distintas: a alteração da decisão sobre custas ou multa, proferida na sentença e a 
alteração da própria decisão da causa.

Ora, como referem Lebre de Freitas, Montalvão Machado e Rui Pinto (Código de Processo Civil 
Anotado, Vol. 2º, Coimbra Editora, 2001, anotação 5 ao art. 669º, pp. 673/674), «O erro de julgamento, 
quer respeite ao apuramento dos factos da causa, quer respeite à aplicação do direito aos factos 
apurados, faz -se normalmente valer em recurso da sentença, recurso este que é de apelação quando 
a sentença conhece do mérito da causa (art. 691º -1) e de agravo quando é de absolvição da instância 
(art. 733º). Tem assim lugar a reapreciação da causa pelo tribunal da relação, sob indicação, pelo 
recorrente, em alegação, dos fundamentos por que pede a alteração da decisão proferida (art. 690º). 
Mas em dois casos pode ainda o juiz da causa alterar, ele próprio, a decisão, após a contra -alegação 
do recorrido (arts. 698º -2, 743º -2 e 698º -3):

 - Quando o recurso é de agravo, tem sempre a possibilidade de o fazer, reparando -o (art. 744º);
 - Quando o recurso é de apelação, admite -se, desde a revisão de 1995 -1996, a reforma da sen-

tença, a requerimento do recorrente, feito na própria alegação (nº 3), quando tenha ocorrido lapso 
manifesto na determinação da norma aplicável, na qualificação jurídica dos factos ou na omissão de 
considerar documento ou outro elemento probatório constante do processo que, só por si, implicasse 
necessariamente decisão diversa da proferida (nº 2). É o caso quando o juiz aplique uma norma 
revogada, omita aplicar norma existente, qualifique os factos com ofensa de conceitos ou princípios 
elementares de direito, não repare que está feita a prova documental de certo facto ou de outro modo 
incorra em erro grosseiro que determine a decisão por ele tomada.

A expressão “lapso manifesto” não tem, no n.º 2, o mesmo alcance que no art. 667º (“inexactidões 
devidas a (...) lapso manifesto”): não se trata já de erros revelados pelo próprio contexto da sentença 
ou de peças do processo para que ela remete, nem de omissões sem consequência no conteúdo da 
decisão, mas de erro revelado por recurso a elementos que lhe são exteriores.»

5.3. No caso sub judice, não vemos que haja lugar à pretendida reforma do acórdão, desde logo 
porque o acórdão não tinha que referenciar a decisão do TAF de Mirandela de 2/12/2009 ou, sequer, a 
circunstância de este ter ou não transitado quanto a algumas das questões nele decididas. Com efeito, o 
recurso fora interposto da decisão proferida por esse mesmo TAF em 28/9/2011, na qual, como acima 
se deixou transcrito, expressamente se considerou que a anterior sentença (a proferida em 2/12/2009) 
«que declarou a prescrição dos juros para além dos últimos cinco anos e, no mais, julgou a oposição 
improcedente, foi revogada pelo STA, no que tange ao segmento relativo à desoneração da fiança pres-
tada, que o tribunal de 1ª instância considerou reconduzir -se à discussão da ilegalidade, em concreto, 
da dívida» e que, «Portanto, a presente sentença versará unicamente esta questão» (sublinhado nosso).

Tanto que, a decisão recorrida se limitou aos termos seguintes: «Pelo exposto, e nos termos defi-
nidos pelo Acórdão do STA, julgo desonerado o Oponente/fiador da obrigação que contraiu».

Aliás, no próprio acórdão do STA, de 19/1/2011, que apreciou o recurso interposto daquela pri-
meira decisão da instância (a de 28/9/2011) e em que se revogou tal decisão e ordenou a baixa dos autos 
ao Tribunal «a quo», também se delimita com clareza que o provimento do recurso e a revogação da 
decisão ali recorrida apenas se reporta à parte em que tal sentença fora objecto de recurso: «… acorda-
-se em, dando, nesta medida, provimento ao recurso, revogar, na mesma medida, a decisão recorrida e 
ordenar a baixa …» (sublinhado nosso).

Neste contexto, não se vê, portanto, que se preencham, no caso, os requisitos das als. a) e/ou b) 
do n.º 2 do citado art. 669º do CPC e que são pressuposto da reforma das sentenças.

6.1. Mas, de todo o modo, verifica -se uma inexactidão devida a omissão e lapso manifesto que, 
decorrendo do próprio contexto do acórdão e dos elementos dos autos, é subsumível ao disposto no 
art. 667º do CPC [isto é, uma inexactidão devida a omissão e lapso manifesto que não se integram no 
âmbito da reforma prevista na alínea b) do n.º 2 do art. 669º do CPC, onde se integra o erro revelado 
por recurso a elementos que são exteriores à decisão, o que não é o caso, mas, ao invés, se integra no 
âmbito do disposto no art. 667º do mesmo código].

Na verdade, resulta do contexto do acórdão e dos elementos dos autos a que ele se refere, que a 
improcedência da oposição (ali afirmada) se reporta, apenas e unicamente, à parte da oposição afectada 
pelo não provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida. Ora, dado que, como 
se viu, este recurso estava limitado à questão da desoneração da fiança prestada e ao fundamento de 
oposição em que esta se substanciou, fica claro que a decisão de julgar improcedente a oposição, ali 
exarada, também só nesta medida se tem de considerar.
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6.2. Acresce que, contrariamente ao alegado pelo IFAP (cfr. o articulado de resposta à reclamação), 
não é verdade que na sentença proferida em 2/12/2009 o TAF de Mirandela apenas haja apreciado a 
questão dos juros por ter julgado a oposição improcedente.

Com efeito, tendo o oponente invocado vários fundamentos para a oposição, entre os quais, 
por um lado, a prescrição da dívida de capital (com fundamento em que o regime da prescrição 
das dívidas por «reposição» das quantias correspondentes a quantias indevidamente recebidas é o 
decorrente do n.º 1 do art. 40º do DL n.º 155/92, de 28/7, em que o prazo de prescrição da dívida é 
o de 5 anos contados do recebimento de tais quantias) e, por outro lado, a prescrição da dívida de 
juros de mora (invocando como fundamento da prescrição desta dívida de juros, o facto de, quanto 
a essa parte da dívida ser aplicável o regime decorrente do disposto na alínea d) do art. 310º do 
CCivil), a procedência ou improcedência da oposição quanto àquela invocada prescrição da dívida 
de capital ou quanto aos restantes fundamentos também então alegados (incompetência do Serviço 
de Finanças para proceder à execução, nulidade imputadas ao título e ao processo executivos, 
desoneração da fiança prestada) em nada colide com a apreciação feita relativamente à questão da 
prescrição da dívida por tais juros de mora.

E é, também por esta razão que, igualmente não é de acolher a alegação do IFAP no sentido de 
que terá sido pelo facto de a sentença proferida em 2/12/2011 (no seguimento da ordenada – pelo 
STA  - ampliação da matéria de facto e consequente julgamento, de acordo com o regime jurídico 
que ficara explicitado, quanto ao fundamento substanciado na questão da desoneração da fiança 
prestada) do TAF de Mirandela ter julgado procedente a oposição quanto a este fundamento, que, 
então, já não apreciou a questão da prescrição dos juros de mora. Na verdade o TAF não a apreciou, 
mas também não tinha que a apreciar, como se disse, carecendo, pois, de razoabilidade a alegação de 
que o recorrido pretende agora, sob a veste de uma discordância quanto ao mérito, ver analisada a 
omissão de pronúncia relativamente à questão da prescrição dos juros de mora que seria susceptível 
de recurso e não de reclamação.

Finalmente, também não é de acolher a alegação do IFAP, de que não faz sentido a afirmação do 
recorrido de que existe uma sentença transitada em julgado relativamente à questão da prescrição dos 
juros de mora, dado que daquela dita sentença (de 2/12/2011) foi interposto recurso.

Na verdade, embora seja certo que foi interposto recurso dessa sentença, também é certo que, 
como acima se salientou, nessa decisão o Mmo. Juiz logo exarou que a mesma já não incidiria sobre a 
questão da prescrição dos juros para além dos últimos 5 anos, mas incidiria unicamente sobre a questão 
relativa à desoneração da fiança prestada, questão sobre a qual o STA emitira pronúncia no sentido 
de que se tratava de questão que não se reconduz à discussão da ilegalidade, em concreto, da dívida. 
E tendo, efectivamente, a sentença apreciado unicamente esta questão da desoneração da fiança, o 
próprio recurso dela interposto pelo IFAP veio a ser delimitado também a essa questão (conforme, 
aliás, melhor se constata das respectivas conclusões desse recurso, nas quais nada se diz a respeito da 
falada prescrição).

7. Em suma, nos termos e pelos fundamentos expostos acordam os juízes da Secção de Conten-
cioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em:

a) Julgar improcedente o pedido de reforma do acórdão, nos termos pretendidos pelo requerente 
Nuno do Nascimento Rodrigues.

b) Corrigir, oficiosamente, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art. 667º do CPC, a inexactidão, 
devida a omissão e lapso manifesto, constante da parte dispositiva do acórdão proferido em 9/5/2012 
(fls. 323 a 333) e no qual se deliberou dar «provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar 
improcedente a oposição», devendo entender -se que se deliberou dar «provimento ao recurso, revogar a 
sentença recorrida e julgar improcedente a oposição quanto ao invocado fundamento relativo à questão 
da desoneração da fiança prestada pelo oponente/fiador».

Custas pelo reclamante, fixando -se a taxa de justiça em 1 UC.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Nulidade da sentença. Contradição entre os fundamentos e a decisão. Execução fiscal. 
Dívidas por incumprimento de contrato de incentivos às microempresas. Oposição 
à execução. Responsabilidade solidária. Reversão.
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Sumário:

 I — Não ocorre nulidade da sentença recorrida se esta é coerente entre os fundamentos 
e a decisão, sem prejuízo da eventual ocorrência de erro de julgamento quanto às 
questões a apreciar.

 II — No caso dos autos, a decisão de julgar procedente a oposição por ilegitimidade não 
está em contradição com os fundamentos em que se alicerça a sentença, porque 
assente numa fundamentação clara e congruente.

 III — Não figurando a recorrida no título executivo e uma vez que interveio no con-
trato de incentivos às microempresas apenas como sócia e em representação da 
sociedade, não pode ser responsabilizada pelo pagamento da dívida exequenda, 
ao abrigo do artigo 204.º, n.º 1, alínea b), do CPPT.

 IV — E não estando provado o exercício da gerência de facto nem de direito, a recorrida 
também não pode ser chamada à execução como responsável subsidiária, nos 
termos do disposto no artigo 24.º da LGT, sendo que tratando -se de uma dívida 
resultante do incumprimento de um contrato de incentivos, a recorrida não poderia 
sequer ser revertida nos termos deste preceito, que se aplica apenas às dívidas 
tributárias.

Processo n.º 235/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Maria Fernanda Torres Dias Melo.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. MARIA FERNANDA TORRES DIAS MELO, com a identificação constante dos autos, 

deduziu oposição à execução, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, por ter sido citada para 
pagar a quantia exequenda da responsável originária “Multichaves – Comércio de Chaves, S.A.”, na 
qualidade de responsável solidária, que foi julgada procedente.

2.Não se conformando com tal decisão, a Fazenda Pública veio interpor recurso, para a Secção 
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentou as respectivas Alegações, 
formulando as seguintes Conclusões:

“A) A autora deduziu oposição judicial contra a execução, PEF n.º 13842001010113400 instau-
rado contra si, como responsável solidária pela de devolução de quantia recebida a título de incentivo 
financeiro pela Sociedade MULTICHAVES, LOA”, de que era sócia.

B) A oponente veio afirmar a sua ilegitimidade como responsável por tal dívida pelo facto de, 
apesar de ser sócia, nunca ter sido gerente da sociedade, não tendo portanto, qualquer responsabili-
dade dessa dívida.

C) Ficou demonstrado nos autos, que a oponente nunca fora gerente da sociedade nem de facto 
nem de direito, mas que, efectivamente subscreveu o contrato de concessão de apoio financeiro à so-
ciedade, na sua qualidade de sócia da mesma sendo pois responsável originária da dívida.

D) Enviado o processo ao serviço de finanças de Leiria 1, procedeu este à cobrança da dívida e 
à sua execução, apesar de não se tratar de dívida fiscal, nos termos conjugados dos arts. 148º, n.º 2 
alínea b) e do art.152º, n.º 1 do CPPT.

E) E porque não se tratava de dívida fiscal, a oponente foi citada como revertida com responsa-
bilidade solidária, nos termos do art 153º do CPPT.

F) Entendeu a Meritíssima Juíza na douta sentença recorrida que a oponente não devia ser 
responsável pela dívida porquanto não sendo gerente da sociedade, seria parte ilegítima nos termos 
do art. 24º da LGT.

G) Com todo o respeito não se aceita esta tese porquanto a dívida não tem natureza tributária 
tal como resulta de ampla jurisprudência dos nossos tribunais superiores.

H) Entende Sua Exa a Meritíssima Juíza que “necessariamente concluímos pela ilegitimidade da 
oponente para a execução nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, proce-
dendo, em consequência, com esse fundamento, a oposição por ele deduzida” sendo que, como se disse 
não ocorre tal ilegitimidade pois a oponente figura no contrato que foi celebrado com a Comissão de 
Coordenação da Região Centro como um dos titulares (sócia) da sociedade.

I) Portanto, concluiu pela ilegitimidade da autora, muito embora tenha dado como provada a 
sua vinculação à sociedade e ao contrato por si assinado e que a tornou responsável originária pelo 
cumprimento dos termos a que se obrigou.

J) Daqui decorre a invocada nulidade da sentença que dá como provados os factos e que decide 
em sentido oposto às conclusões obtidas.”
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3. Não foram apresentadas Contra -alegações
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu Parecer, no sentido de 

que “A sentença Impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da improcedência 
da oposição à oposição”.

5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir
II - FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença sob recurso deu como provados os seguintes factos:
“1. A oponente foi sócia da Sociedade Multichaves  - Comércio de Chaves, Lda., com sede na Av. 

Nossa Sra. de Fátima, 23, CV - A em Leiria, constituída em 17/09/1996. A gerência era exercida por 
José Fernando da Silva Nôro Dias Melo, e era a assinatura deste que obrigava a sociedade perante 
terceiros — cfr. fls. 15 e 16 do processo administrativo apenso aos autos;

2. Em 07/11/1997, a Multichaves — Comércio de Chaves, Lda., celebra com a Comissão de Coor-
denação da Região Centro um contrato de concessão de incentivos — processo n.º 0393000916182/0019 
(CGD), sendo o mesmo subscrito, por José Fernando Nôro Dias Melo, Maria Fernanda Torres Dias Melo 
e por José Fernando Silva Nôro Dias Melo —  cfr. fls. 17 do processo administrativo apenso aos autos;

3. Em 18/07/2001, através do ofício n.º 808354, vem o Presidente da Comissão de Coordenação, 
junto do Chefe da 1.ª Repartição de Finanças de Leiria “ (...) intentar e fazer seguir, nos termos do 
n.º 3, do art. 7.º do D.L. 269/89, de 17 de Agosto — Execução Fiscal contra: Mutichaves — Comércio 
de Chaves, Lda (...) nos termos e com os seguintes fundamentos: Pelo Despacho de Sua Exª a Ministra 
para a Qualificação e Emprego de 25 de Agosto de 1997 e pelo Despacho de Sua Exª o Secretário 
de Estado do Desenvolvimento Regional de 20 de Agosto do mesmo ano, foi homologado o projecto 
de concessão de incentivos, a conceder à empresa Mutichaves — Comércio de Chaves, Lda (...), da 
qual eram à data sócios, o Senhor José Fernando Silva Nôro Dias Melo (...) Maria Fernanda Torres 
da Silva Melo (...) e Gisela Alexandra Silva Dias Melo (...) no montante global de Esc. 8.342.220$00, 
referente ao Regime de Incentivos às Microempresas (...) Da quantia referida foi pago o montante de 
Esc. 7.577.155$00 a título de incentivo (...) foi violado o disposto nas alíneas d) e e) da clausula nona 
e alínea a) da clausula décima primeira do contrato de concessão de incentivos, bem como o disposto 
no nº1, alínea a) do art. 20º da RCM 154/96, de 17 de Setembro. Razão pela qual, a Comissão Re-
gional de Selecção, entendeu, sob proposta do Coordenador Regional, estarem reunidas as condições 
para o rescisão do contrato de concessão de incentivos e consequente devolução dos incentivos (...) 
Esta decisão foi homologada em 28/12/2000 pela Ex.ma Ministra do Planeamento e em 11/01/2001, 
pelo Exmº Sr. Secretário de Estado do Trabalho (...) Nestes termos a Comissão de Coordenação da 
Região Centro, face ao referido incumprimento, vem requerer a cobrança coerciva da importância de 
Esc. 9.267. 529$00 (...)” — cfr. fls. 12 a 14 do processo administrativo apenso aos autos;

4. Em 12/08/2009, o Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 1, profere despacho em que, nomea-
damente, refere “(...) o contrato foi assinado por três pessoas, entre as quais, José Fernando da Silva 
Nôro Dias e, Maria Fernanda Torres Dias Melo. O primeiro tem nesse acto a prova do exercício da 
gerência de facto a que se alia a gerência de direito conforme consta do pacto social da sociedade. 
A segunda tem nesse acto o exercício da gerência de facto. São responsáveis pelo incumprimento 
contratual. Conforme se demonstra nos autos a representação da sociedade ausentou -se do local da 
sede e, a mesma, passou à situação de inactividade pouco tempo após a concessão dos incentivos. (...) 
Nestes termos e pressupostos, ordeno a notificação do presente despacho, para os três sócios e citação 
pessoal, simultânea, para dois (exceptua -se a Gisela,). Por se tratar de responsabilidade solidária, não 
há dispensa de juros de mora nem de custas (...)“ cfr. fls. 17 e 18 do processo administrativo apenso 
aos autos;

5. Em 28/09/2009, é realizada a citação pessoal de Maria Fernanda Torres da Silva Melo, ora 
oponente, nos seguintes moldes “executado por reversão nos termos do art. 160º do CPPT, na quali-
dade de responsável solidário pela divida exequenda da empresa/sociedade infra indicada (...) Iden-
tificação do Executado: Multichaves Comércio de Chaves, L.da.; n.º processo 1384200101011340; 
Prove niência: CCDRC — MCOTA; Tributo: subsídios; Quantia Exequenda: € 37.794,69 (...)”— cfr. 
fls. 20 do processo administrativo apenso aos autos;

6. A sócia Maria Fernanda Torres da Silva Melo, ora oponente, nunca exerceu a gestão de facto 
da Multichaves, Lda., trabalhava no laboratório de Análises Clínicas Drª. Susana Rosas das 09 às 
18 horas, daí saindo para casa afim de tratar da vida familiar. Nunca a mesma praticou actos que se 
prendessem com a vida da empresa da qual era apenas sócia — cfr. depoimento da testemunha Gisela 
Alexandra Silva Dias Melo.”

2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Resulta do probatório que por Despachos de Sua Exª a Ministra para a Qualificação e Emprego, 

de 25 de Agosto de 1997, e do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, de 20 de Agosto 
do mesmo ano, foi homologado o projecto de concessão de incentivos, a conceder à empresa Muti-
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chaves — Comércio de Chaves, Lda (...), da qual eram à data sócios, o Senhor José Fernando Silva 
Nôro Dias Melo (...) Maria Fernanda Torres da Silva Melo (...) e Gisela Alexandra Silva Dias Melo (...) 
no montante global de Esc. 8.342.220$00, referente ao Regime de Incentivos às Microempresas (...).

Tendo por base o incumprimento de algumas cláusulas do referido contrato, por despachos, da 
Ministra do Planeamento de 28/12/2000 e do Secretário de Estado do Trabalho de 11/01/2001, foi ho-
mologada a rescisão do contrato de concessão de incentivos e ordenada a consequente devolução dos 
incentivos, indevidamente recebidos.

Por ofício n.º 808354, o Presidente da Comissão de Coordenação, junto do Chefe da 1.ª Reparti-
ção de Finanças de Leiria “(...) veio, nos termos do n.º 3, do art. 7.º do D.L. 260/89, de 17 de Agosto, 
requerer a execução coerciva de Esc. 9.267. 529$00 contra “Mutichaves — Comércio de Chaves, Lda 
(...) da qual eram à data sócios, o Senhor José Fernando Silva Nôro Dias Melo (...) Maria Fernanda 
Torres da Silva Melo (...) e Gisela Alexandra Silva Dias Melo”.

A ora recorrida deduziu, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, oposição judicial à exe-
cução contra si instaurada como responsável solidária, tendo a Mmª Juíza “a quo” julgado extinta a 
execução fiscal, ponderando para tanto:

• “(…)
• A LGT impõe como necessário para além da gerência de direito, a gerência de facto como ter-

mina o art. 24º da LGT
“Os administradores, directores o gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de 

facto, funções de administração nas sociedades, cooperativas e empresas públicas são subsidiariamente 
responsáveis em relação estas e solidariamente entre si (...).

• Ora, a oponente era apenas sócia da empresa, não era sequer gerente de direito, tendo -se con-
cluído que o único gerente da empresa originária devedora pertencia ao José Fernando da Silva Nôro 
Dias Melo.

• (…)
• E, em coerência com este entendimento sobre a responsabilidade subsidiária, a oponente foi 

citada para pagar a quantia exequenda na qualidade de responsável subsidiária, pelo facto de no acto 
que originou a divida, aqui em causa, ter exercido a gerência de facto.

Vejamos.
• (…) Face ao regime legal supra enunciado, se é certo que a gerência de facto não se presume, sem 

mais, da de direito, muito menos se poderá concluir que a sócia de uma empresa que não se encontra 
constituída por direito como gerente, tenha sido gerente de facto da mesma.

• Neste caso, cabia à Administração Tributária ter carreado provas conclusivas que permitissem 
chegar à conclusão que, apesar de a oponente não ser gerente de direito, exercia de facto a gerência, o 
que não se verificou, limitando -se no despacho de reversão, o Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 1, 
a alegar tal situação, pelo que incumbindo à Administração Tributária o ónus da prova dos pressupostos 
da responsabilidade subsidiária da oponente entre os quais se inclui o exercício efectivo da gerência, 
falece à partida a tese da Administração Tributária.

• A falta de prova dessa gerência deverá ser valorada contra a Administração Tributária, neste 
sentido, v.g. acórdão do TCA Sul, de 03/12/2010, Proc. n.º 04296/10, in www.dgsi.pt.

• Ademais, conforme ressalta do probatório supra, a oponente nos presentes autos logrou provar 
que não exerceu a gerência de facto na referida empresa, nem em 2001, nem em qualquer outro período.

• Então, só podemos concluir que, à data em que a dívida em questão se reporta, a oponente não 
exercia na devedora originária qualquer cargo de que pudesse resultar a sua responsabilização, para os 
efeitos do artigo citado.

• Necessariamente concluímos pela ilegitimidade da oponente para a execução, nos termos do 
disposto na alínea b) do n.º 1, do art. 204º do CPPT, procedendo, em consequência, com esse funda-
mento, a oposição por ele deduzida”.

Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública argumentando, em síntese, que, ficou 
demonstrado nos autos que a oponente efectivamente subscreveu o contrato de concessão de apoio 
financeiro à sociedade, na sua qualidade de sócia da mesma sendo pois responsável originária da dívida.

Nesta sequência, “Enviado o processo ao serviço de finanças de Leiria 1, procedeu este à cobrança 
da dívida e à sua execução, apesar de não se tratar de dívida fiscal, nos termos conjugados dos arts. 148º, 
n.º 2 alínea b) e do art.152º, n.º 1 do CPPT”.

“A Mmª Juíza “a quo” ao concluir pela ilegitimidade da oponente para a execução nos termos do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, incorre em erro de julgamento, porquanto, não se 
trata de dívida fiscal e a oponente foi citada como revertida com responsabilidade solidária, nos termos 
do art. 153º do CPPT”.

Alega ainda recorrente a nulidade da sentença porque dá como provados factos e decide em sentido 
oposto às conclusões obtidas.
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Em face das conclusões que delimitam o objecto e âmbito do recurso [cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 
685º -A/1, do CPC, e o art. 2º alínea e), do CPPT], a questão a apreciar e decidir traduz -se em saber se 
a Mmª Juíza “a quo”:

a) incorreu em erro de direito ao julgar extinta a execução fiscal em virtude da ilegitimidade da 
oponente nos termos do disposto na alínea b), do n.º 1, do art. 204º do CPPT;

b) se procede a legada nulidade da sentença por contradição entre os factos dados como provados 
e a decisão.

2.1.2. Da alegada nulidade da sentença
Quanto à alegada nulidade da sentença por oposição entre os fundamentos e a decisão, nos termos 

das disposições conjugadas constantes dos arts. 668º, n.º 1, alínea c), do CPC e art. 125º do CPPT, 
afigura -se não ter a recorrente razão.

Ao contrário do alegado pela recorrente e como bem refere o Ministério Público, no seu douto 
parecer, “a decisão de procedência da oposição é consequência lógica das premissas seguintes:

 -citação da oponente na qualidade de responsável subsidiária
 -inexercício da gerência de facto na sociedade executada”.
Com efeito, não obstante constar da matéria dada como provada que a recorrida foi sócia gerente 

da Sociedade Multichaves -Comércio de Chaves, Ldª., e assinou o contrato de concessão de incentivos, 
a verdade é que também está dado como provado que a gerência era exercida por José Fernando da 
Silva Serôdio Dias Melo e que era a assinatura deste que obrigava a sociedade perante terceiros (pontos 
1 e 2 do probatório).

Neste quadro e tendo a recorrida fundamentado a sua oposição precisamente em nunca ter exercido 
nem de facto nem de direito a gerência, a Mmª Juíza “a quo” integrou a questão nos pressupostos da 
responsabilidade subsidiária, segundo o disposto no art. 24º da LGT.

A este propósito pode ler -se na referida sentença que “A LGT impõe como necessário para além da 
gerência de direito, a gerência de facto como termina o art. 24º da LGT. «Os administradores, directores 
e gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração nas 
sociedades, cooperativas e empresas públicas são subsidiariamente responsáveis em relação a estas e 
solidariamente entre si (…)».

“Ora, a oponente era apenas sócia da empresa, não era sequer gerente de direito”, tendo -se con-
cluído que “o único gerente da empresa originária devedora, pertencia ao José Fernando das Silva 
Nôro Dias Melo”.

E, mais adiante conclui -se que “conforme ressalta do probatório supra, a oponente nos presen-
tes autos logrou provar que não exerceu a gerência de facto na referida empresa, nem em 2001, nem 
em qualquer outro período. Então, só podemos concluir que, à data em que a dívida em questão se 
reporta, a oponente não exercia na devedora originária qualquer cargo de que pudesse resultar a sua 
responsabilização, para os efeitos do artigo citado. Necessariamente concluímos pela ilegitimidade da 
oponente para a execução, nos termos do disposto na al.b) do nº1, do art. 204º do CPPT, procedendo, 
em, consequência, com esse fundamento a oposição por ele deduzida”.

No contexto apontado e tendo em conta esta fundamentação clara e congruente, a decisão de 
julgar procedente a oposição, por ilegitimidade, não está em contradição com os fundamentos em que 
se alicerçou a sentença.

Como refere o Ministério Público, a falta da verificação das premissas em que assenta a sentença 
pode conduzir ao erro de julgamento, mas não à nulidade da sentença, nos termos do art. 125º, n.º 1, do 
CPPT. No mesmo sentido, constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal que “Não existe nulidade 
da sentença por oposição entre os seus fundamentos e a decisão [alínea c) do nº1 do art. 668º do CPC] 
quando a decisão está na linha lógica dos fundamentos tal qual que foram invocados pelo juiz, não 
importando se com erro do juízo probatório ou de determinação, interpretação e aplicação da lei” (1).

2.1.3. Da apreciação do erro de julgamento
No caso em apreço, a dívida em execução reporta -se a um apoio financeiro no âmbito de um 

contrato de concessão de incentivos às microempresas. E porque não foram cumpridas as condições 
contratuais, teve lugar a rescisão unilateral do referido contrato, com a consequente execução coerciva 
de dívidas para reembolso de quantias indevidamente recebidas, com base em certidão emitida pelo 
Presidente da Comissão de Coordenação.

A dívida exequenda emerge, portanto, de um apoio financeiro concedido pela Ministra para a 
Qualificação e o Emprego e o Secretário de Estado para o Desenvolvimento Regional, pelo que não 
tem natureza fiscal mas sim contratual.

Assim sendo, no caso sub judice, não estamos na presença de dívidas tributárias, mas sim de dí-
vidas emergentes de incumprimento de um contrato de concessão de incentivos, no âmbito do Regime 
de Incentivos às Microempresas, que não seguem o regime das liquidações sujeitas às regras do CPPT 
e da LGT. Como tem dito a jurisprudência deste Supremo Tribunal, (2) o facto de tais dívidas serem 
cobradas coercivamente não lhes muda a natureza transformando -as em dívidas tributárias.
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Como decorre do probatório, consta do título executivo que o contrato foi assinado por três pessoas, 
entre as quais, a recorrida, mas na qualidade de sócia e, por conseguinte, representante da sociedade, 
sendo que a mesma foi citada pessoalmente, por se tratar de responsabilidade solidária (ponto 4 do 
probatório), mas indevidamente, porquanto no despacho emitido pelo Presidente da Comissão de Co-
ordenação (3) consta apenas como devedora a Multichaves, Comércio de Chaves, Ldª. (fls. 11 do PA).

Também no ponto 2 do probatório se pode ler que “Em 07/11/1997, a Multichaves — Comércio 
de Chaves, Lda., celebra com a Comissão de Coordenação da Região Centro um contrato de concessão 
de incentivos — processo n.º 0393000916182/0019 (CGD)”, sendo o mesmo subscrito, entre outros, 
pela recorrida, em representação da sociedade.

Neste contexto, coloca -se a questão de saber se é de julgar, em sede de oposição, a recorrente 
parte ilegítima na execução fiscal, nos termos do art. 204º, nº1, alínea b), do CPPT, com o fundamento 
em a oponente nunca ter sido gerente nem de facto nem de direito da sociedade originária devedora e 
beneficiária do referido incentivo.

Alega a recorrente que “a oponente nunca foi gerente nem de facto nem de direito mas subscreveu 
o contrato de concessão de apoio financeiro à sociedade em causa, na qualidade de sócia da mesma 
sendo pois responsável originária da dívida” [ponto c) das Conclusões].

Por sua vez, a Mmª Juíza “a quo”, integrando a situação no regime da responsabilidade subsi-
diária e tendo por base as regras aplicáveis às dívidas tributárias, julgou procedente a oposição por 
ilegitimidade da recorrente pelo facto de não ter sido gerente nem de facto nem de direito da sociedade 
devedora originária.

E afigura -se que assiste razão à Mmª Juíza “a quo”, quando conclui pela ilegitimidade da recorrida.
O art. 204º, n.º 1, alínea b), do CPPT, dispõe que a oposição poderá ter como fundamento “a 

ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor que figura no título ou seu sucessor 
ou, sendo o que nele figura, não ter sido, durante o período a que respeita a dívida exequenda, o pos-
suidor dos bens que a originaram, ou por não figurar no título e não ser responsável pelo pagamento 
da dívida”.

Em anotação ao referido preceito, JORGE DE SOUSA (4) pondera que nesta alínea se prevêem 
três situações de ilegitimidade da pessoa citada:

“ -não ser o próprio devedor que figura no título ou seu sucessor;
 -sendo o devedor que figura no título, não ter sido, durante o período a que respeita a dívida 

exequenda, o possuidor dos bens que a originaram,
 -não figurar no título e não ser o responsável pelo pagamento da dívida”.
Ora, no caso sub judice, não figurando a recorrida no título executivo e uma vez que interveio no 

contrato de incentivos apenas como sócia e em representação da sociedade, não pode ser responsabili-
zada pelo pagamento da dívida exequenda, ao abrigo do art. 204º, n.º 1, alínea b), do CPPT.

Por outro lado, não estando provado o exercício da gerência de facto nem de direito, a recorrida 
também não pode ser chamada à execução nem como responsável solidária nem como responsável 
subsidiária, nos termos do disposto no art. 24º da LGT. Acresce que estando nós perante uma dívida 
resultante do incumprimento de um contrato de incentivos, a recorrida não poderia sequer ser revertida 
nos termos deste preceito, que apenas se aplica às dívidas tributárias.

Em face do exposto, não assiste razão à recorrente e a sentença recorrida ao julgar extinta a 
execução por ilegitimidade, nos termos do disposto no art. 204º, n.º 1, alínea b), do CPPT, não merece 
qualquer reparo.

Assim sendo, deve julgar -se improcedente o recurso e manter -se a sentença recorrida, com a 
consequente procedência da oposição.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam confirmar a sentença recorrida, e, consequentemente, negar provimento ao recurso e 
julgar procedente a oposição.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cfr. o Acórdão do STA de 28/2/96, proc n.º 19825, CTF, n.º 382, p. 333. E, mais recentemente, cfr., entre outros, o 
Acórdão do STA, de 28/3/2012, proc n.º 947/2011.

(2) Cfr., entre outros, os Acórdãos do STA de 23/10/2002, proc n.º 966/02; de 1/6/2011, proc n.º 214/11 e, mais recente-
mente, o Acórdão de 27/2/2012, proc n.º 97/12.

(3) Certidão de dívida que constitui título executivo, nos termos do disposto no art. 162º, alínea a), do CPPT.
(4) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas editora, Lisboa, 2011, Anotação ao art. 204º, p. 452. 
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 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Nulidade Processual. Recurso de Revista Excepcional. Falta de Notificação do Parecer 
do Ministério Público.

Sumário:

 I — No recurso de revista previsto no artigo 150.º do CPTA é obrigatória uma aprecia-
ção preliminar sobre a admissibilidade do recurso, o que passa necessariamente 
pela análise da questão relativa à verificação, em concreto, dos requisitos que a 
lei exige para essa admissão, razão por que o recorrente tem o ónus de evidenciar, 
logo nas alegações de recurso, a verificação de tais requisitos de modo a convencer 
o STA a admiti -lo.

 II — O respeito pelo princípio do contraditório apenas exige que no caso de ser suscitada 
uma questão nova pelo Ministério Público seja dada às partes a possibilidade de 
se pronunciarem antes da decisão do recurso.

 III — Quando o Ministério Público emite parecer no sentido da inverificação dos requi-
sitos previstos no artigo 150.º do CPTA não está a suscitar uma questão sobre a 
qual o recorrente não tenha tido oportunidade de se pronunciar, pelo que a falta 
de notificação do seu parecer não representa violação do princípio do contradi-
tório.

Processo n.º 237/12 -30.
Recorrente: Transportes Negrelos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Notificado que foi a Recorrente TRANSPORTES NEGRELOS, LDA do acórdão desta Secção 
proferido pela formação de Juízes Conselheiros prevista no n.º 5 do art.º 150.º do CPTA, a fls. 302 a 312, 
que decidiu não admitir o recurso de revista excepcional interposto do acórdão proferido pelo Tribunal 
Central Administrativo Norte, veio arguir a nulidade daquele acórdão, alegando o seguinte:

DA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
A recorrente foi notificada, em simultâneo com o douto Acórdão (porque nele parcialmente inte-

grado), da existência e do teor (supõe -se que integral) do parecer elaborado pelo Exmo. Magistrado 
do Ministério Público.

Tendo -lhe sido, por isso, vedada a possibilidade de exercer o contraditório ao argumento susci-
tado pelo Ministério Público.

A este propósito refere o Acórdão do STA de 11 de Setembro de 2008 “A notificação do parecer 
do MP só é obrigatória, para garantia do princípio do contraditório, se no parecer forem suscitadas 
ou abordadas questões novas ainda não tratadas pelas partes, ou se, embora tratadas, tenham sido 
abordadas pelo MP numa perspectiva nova ou com invocação de novos e decisivos argumentos jurí-
dicos, justificativos de um real debate contraditório”.

Ora, no seu parecer, o Ministério Público, tratando de questões abordadas pelas partes, invoca 
novos argumentos jurídicos, que foram decisivos, nomeadamente no entendimento demonstrado 
quanta a interpretação do estatuído no DL 229/96, de 29 de Novembro e, no artigo 52.4/4 da LGT, 
entre outros.

Assim sendo, ocorreu uma nulidade par omissão de formalidade prevista na lei (neste sentido vg. 
Ac, n.2 JSTA000P12523, do STA, de 25 -01 -2011), uma vez que não foi dada à recorrente a possibilidade 
de exercer o direito ao contraditório, previsto no n.2 3 do art. 32 do CPC.

Pelo que o Acórdão é nulo, devendo a processo ser anulado (art. 2010 do C.P.C.) e, posterior-
mente, ser a recorrente notificada para, nos termos do art. 32 n.2 3 do C.P.C., se pronunciar sabre o 
referido parecer.

Notificada a parte contrária, não se pronunciou sobre esta pretensão.
Com dispensa de vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, dada a natureza urgente do 

processo, cumpre apreciar e decidir.
Com se viu, o Recorrente vem arguir a nulidade do acórdão por falta de prévia notificação do parecer 

emitido Ministério Público – onde este sustentara que não se encontravam verificados os pressupostos 
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legais de admissibilidade do recurso previstos no artigo 150º do CPTA – esgrimindo com a violação do 
princípio do contraditório plasmado no artigo 3.º do Código de Processo Civil (CPC).

O que consubstancia a invocação de uma nulidade processual, prevista no artigo 201º n.º 1 do 
CPC, por violação do comando processual contido no aludido artigo 3.º, isto é, por omissão de uma 
formalidade que a lei prescreve, e que é susceptível de acarretar a nulidade dos actos subsequentes, ou 
seja, do acórdão em questão(1).

Nesta dimensão, e sabido que as nulidades da sentença ou acórdão são apenas as que encontram 
previsão expressa no art.º 125º do CPPT e no art.º 668º do CPC [aplicável ao acórdão em questão por 
força do disposto nos arts. 716º e 732.º do CPC e do art. 2.º alínea e) do CPPT] e que entre elas não 
constam as nulidades processuais, conclui -se que o que a Recorrente pretende realmente discutir não é 
a existência de um vício formal ou intrínseco do acórdão que determine a sua nulidade, mas a omissão, 
a montante, de um acto que a lei prescreve  - que é a notificação do parecer emitido pelo MºPº.

Assim sendo, e tendo em conta que a qualificação como nulidade da sentença de uma nulidade 
cometida no «iter» processual não impede o Tribunal de proceder à qualificação jurídica correcta, sendo 
livre na respectiva qualificação jurídica (art. 664º do CPC), cumpre examinar a questão colocada na 
perspectiva ora apontada.

Relativamente à tempestividade da reclamação, importa considerar o disposto no termos do 
artigo 205.º nº1 do CPC, segundo o qual o prazo de 10 dias para a arguição da nulidade processual se 
conta do dia em que, depois de cometida, a parte interveio em algum acto praticado no processo ou foi 
notificada para qualquer termo dele (mas aqui só quando deva presumir -se que então tomou conheci-
mento da nulidade ou dela pudesse conhecer com a diligência devida).

No caso dos autos, esse prazo de 10 dias não pode deixar de se contar a partir da data da notifica-
ção do acórdão, em 3/05/2012, pois só através da sua leitura pôde a Recorrente tomar conhecimento da 
emissão de parecer pelo Ministério Público, acto que nunca lhe fora notificado, sendo, por conseguinte, 
inquestionável a tempestividade do requerimento de arguição de nulidade enviado por fax em 14 de 
Maio de 2012.

Não cremos, porém, que se verifique a arguida nulidade processual.
Como se sabe, o princípio geral que rege o processo civil, aplicável ao processo judicial tributário 

por força do disposto no art.º 2.º, alínea e) do CPPT, é o de que «a prática de um acto que a lei não ad-
mita, 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»  - artº. 201.º do CPC. Ou seja, o desvio em relação ao formalismo processual prescrito na lei só 
configura uma nulidade processual se comprometer o exame e a discussão da causa.

Ora, no caso sub judice, não se vê em que medida a análise e decisão sobre a verificação dos 
requisitos legais para a admissibilidade do recurso de revista possa ter ficado prejudicada pela falta 
de notificação do parecer do Ministério Público, tendo em conta que a Recorrente já se pronunciara 
no sentido da verificação desses requisitos na alegação do recurso, que a parte contrária sustentara a 
sua inverificação nas contra -alegações e que o MºPº se limitou a acompanhar a posição da Recorrida, 
alvitrando no sentido da sua inverificação quando se mostrava já assegurada a discussão da questão 
pelas partes envolvidas no litígio.

Como se sabe, no recurso previsto no artigo 150.º do CPTA é obrigatória uma apreciação preliminar, 
a cargo da formação prevista no seu n.º 5, sobre a admissibilidade do recurso, o que passa necessaria-
mente pela análise da questão relativa à verificação, em concreto, dos requisitos que a lei exige para 
a admissão desse recurso excepcional. Razão por que o recorrente tem o ónus de evidenciar, logo nas 
alegações, a verificação de tais requisitos, de modo a convencer o STA a admiti -lo. Deste modo, quando 
o Ministério Público emite parecer no sentido da inverificação dos requisitos previstos no artigo 150.
º, não está a suscitar uma questão sobre a qual o recorrente não tenha tido já tido oportunidade de se 
pronunciar, pelo que não se justifica qualquer direito de resposta pelas partes e, por conseguinte, a 
observância do princípio do contraditório.

O respeito por tal princípio apenas exige que no caso de se suscitar uma questão nova – um novo 
obstáculo à admissibilidade do recurso, como seja, por exemplo, a sua intempestividade – seja dada 
ao recorrente a oportunidade de se pronunciar antes da decisão do recuso. E foi precisamente com este 
sentido que a norma foi aplicada nos autos, por se sufragar o entendimento jurisprudencial pacífico e 
reiterado, tanto do STA como do Tribunal Constitucional (2), de que só há necessidade de notificar o 
parecer do Ministério Público e de observar o princípio do contraditório se tiver sido suscitado uma 
questão nova a que a parte tenha o direito de responder.

Posto isto, e constatando -se que o Ministério Público se moveu nos estritos limites da análise dos 
requisitos de admissibilidade do recurso previstos no art.º 150.º do CPTA, participando apenas na discus-
são jurídica sem levantar qualquer questão nova que pudesse ter surpreendido o recorrente, não ocorreu 
violação relevante do princípio do contraditório que dê causa à nulidade processual invocada.

Pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo em desatender a arguida nulidade processual.



2323

Custas pelo Recorrente/Requerente.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Sabido que nulidade processual é o desvio do formalismo processual seguido em relação ao formalismo prescrito 
na lei e a que esta faça corresponder – embora não de modo expresso – uma invalidação mais ou menos extensa de actos 
processuais  - Cfr. MANUEL DE ANDRADE, in “Noções Elementares de Processo Civil”, pág. 176.

(2) Cfr., a título exemplificativo, o acórdão da Secção de CT do STA de 29.06.2005, no recurso n.º 0432/05; os acórdãos 
da Secção de CA do STA de 28.10.2009, no rec. n.º 342/09, e de 05.12.2007 no rec. n.º 3/07; os acórdãos do Tribunal Consti-
tucional de 02.05.2001, no rec. n.º 185/2001 e de 12.07.2001, no rec. n.º 361/01. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Nulidade de Acórdão. Reforma de Acórdão.

Sumário:

 I — Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 669º, n.º 2, e 716º do Código 
de processo Civil, é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão 
quando tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável 
ou na qualificação jurídica dos factos, constem do processo documentos ou outro 
meio de prova plana que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa 
da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.

 II — Prevê -se, assim, a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julga-
mento de questões de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente 
e virtualmente incontroverso, não sendo o meio adequado se o que se pretende é 
manifestar discordância com a decisão tomada ou invocar factos e argumentos 
novos.

Processo n.º 269/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Herdade da Comporta — Actividades Agro -Silvícolas e Turísticas, S.A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

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

1. A FAZENDA PÚBLICA, notificada do Acórdão que nestes autos foi proferido pelo Supremo 
Tribunal Administrativo, em 9 de Maio de 2012, que decidiu julgar parcialmente procedente a impugna-
ção deduzida pela Herdade da Comporta - Actividades Agro -Silvícolas e Turísticas, SA., junto Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto, que por sua vez havia julgado totalmente procedente a reclamação que 
havia deduzido contra a liquidação referente a IRC do exercício de 2006, veio, através do requerimento 
de fls. 540 e segs., arguir a reforma desse acórdão.

A Recorrida respondeu, entre o mais, que “o que a Fazenda Pública faz, é discordar do douto 
Acórdão, já que, entende, que não tendo havido pagamentos por parte do promitente comprador 
– aquando da celebração de contrato – promessa – e não tendo havido devolução, por parte do mesmo 
promitente -comprador, em razão da resolução do referido contrato -promessa, “não há lugar para entrar 
em consideração com qualquer variação patrimonial negativa”, pelo que não está presente o “requisito 
estabelecido na lei e que permite a revogação do Acórdão.”

O Ministério Público emitiu parecer no sentido de que deve ser indeferida a requerida reforma 
do acórdão, porquanto, “Em nosso entendimento e ressalvado melhor juízo, não vislumbramos que 
tenha havido manifesto lapso do julgador que possa sustentar a reforma do acórdão. Na verdade, da 
leitura do acórdão resulta claro que o Tribunal considerou, como resulta do probatório, que, em 1997, 
a recorrida outorgou um contrato promessa de compra e venda, com eficácia real, tendo as respectivas 
mais valias (consubtanciadas no preço a receber), sido devidamente contabilizadas e tributadas nesse 
mesmo exercício. Em 2006 o contrato promessa foi revogado por escritura pública, tendo ocorrido uma 
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variação patrimonial negativa, dado que o activo da requerida foi reduzido, na medida me que, por via 
da revogação do contrato -promessa, deixou de ter no activo o crédito consistente no preço a receber pela 
eventual venda do imóvel. Essa variação patrimonial negativa efectiva é um custo fiscal, nos termos 
do estatuído no artigo 24º do CIVA e como tal deve ser admitido. Portanto, não nos parece que haja 
fundamento para a pretendida reforma do acórdão. No fundo, a requerente não está é de acordo com a 
solução de direito que este STA deu à factualidade apurada. Porém, o certo é que não poderá ser alterado 
o sentido da decisão por via da reforma do acórdão por alegado manifesto lapso do julgador”.

Sem vistos, cumpre decidir, em conferência.
2. Alega a Requerente, entre o mais, que:
• «Decidiu o douto acórdão que “No exercício de 1997, com a transacção do imóvel, através da 

celebração do contrato promessa de compra e venda com eficácia real, verificou -se, de facto, uma mais-
-valia que foi objecto de enquadramento contabilístico e fiscal, e, por conseguinte, sujeita a tributação. 
É que não obstante o preço da venda tenha ficado sujeito à verificação de uma condição suspensiva, 
a verdade é que o contrato promessa ao ter eficácia real operou a transmissão do imóvel para efeitos 
fiscais, pelo que andou bem a recorrida em considerar tal ganho ou proveito como uma variação patri-
monial positiva(1), que concorreu para a formação do lucro tributável, nos termos do disposto o art. 21º 
do CIRC”» (Ponto I);

• «Mais deliberou que “No que se refere ao exercício de 2006, é verdade que, como vimos, o 
legislador exclui das variações patrimoniais a considerar para o lucro tributável as mais -valias e as 
menos -valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabilidade [cfr. alínea b) do art. 21º e 
alínea b) do n.º 1 do art. 24º do CIRC]» (Ponto II);

• «Ao assim decidir e, salvo o devido respeito, cometeu o, aliás, doutro acórdão reclamado, um 
lapso manifesto por não ter tido em conta elementos que constam dos autos e que implicavam, neces-
sariamente, decisão diversa da proferida» (Ponto III);

• «Decidiram os Venerandos Conselheiros, no nosso entendimento mal, que “(…) no caso dos 
autos, no exercício de 1997, tendo havido a celebração de um contrato promessa com eficácia real 
tem de entender -se como realizada uma mais -valia que foi devidamente tratada quer do ponto de 
vista contabilístico quer fiscal. Como refere a recorrida, em homenagem ao princípio da periodização, 
“considerou, no plano fiscal, o imóvel como alienado e, concomitantemente, relevou, no plano fiscal, 
a mais -valia resultante da “alienação” do indicado imóvel”. O que quer dizer que aquela mais -valia foi 
tributada em IRC no exercício de 1997» (Ponto IV);

• «Dão ainda assente, “Por sua vez, no exercício de 2006 deu -se igualmente um facto com rele-
vância contabilística (traduzido na revogação do contrato promessa que tinha gerado uma mais -valia), 
com a consequente anulação de um crédito, o que em termos fiscais consubstanciou uma variação 
patrimonial negativa, que não pode deixar de relevar em matéria de custos, nos termos do disposto no 
art. 24º do CIRC» (Ponto V);

• «Efectivamente, é surpreendente que os Venerandos Conselheiros tenham atribuído relevância 
contabilística no exercício de 2009 (nove anos depois), a uma revogação do contrato promessa com a 
consequente anulação de um crédito, quando esse contrato de revogação implica apenas a entrega do 
terreno sem devolução de qualquer valor negociado pelas partes» (Ponto VI);

• «Concluindo um pouco à revelia do decidido, que “… em nenhuma das situações se verificou 
a imputação de proveitos ou de encargos que não tivessem tido lugar nos respectivos exercícios em 
resultado de operações também verificadas nesses mesmos exercícios”» (Ponto VII);

• «(…) toda a prova produzida e que consta do processo nomeadamente da Promessa de Compra 
e Venda, resulta que o pagamento do preço do contrato seria realizado após publicação no DR do Des-
pacho Ministerial, ou Resolução do Conselho de Ministros, que aprovasse o plano de pormenor para 
o terreno objecto do contrato, o que não aconteceu» (Ponto XI);

• «Verificamos também que, no contrato de revogação (…) não está inscrita qualquer cláusula 
penal que sancionasse quem incumprisse o referido contrato, o que leva a concluir que pelo facto da 
revogação ter sido efectuada por mútuo acordo (revogação amigável), todos ficaram na mesma situa-
ção» (Ponto III);

• «Donde, tem de concluir -se, ao contrário do que resulta do doutro acórdão, que a revogação do 
contrato promessa não teve como consequência necessária a anulação de um crédito que constava da 
contabilidade da recorrida e que deixou de existir» (Ponto XIV);

• «A existir tal crédito ou a ter que existir tal crédito, foi ficcionado, eventualmente, com interesse 
inimaginável!» (Ponto XV);

Como se pode ler no Acórdão deste Supremo Tribunal de 19/10/2011, proc n.º 0497/11, “Nos 
termos das disposições combinadas dos artigos 669º, n.º 2, e 716º do Código de Processo Civil, é 
lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha ocorrido manifesto lapso do 
juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, constem do processo 
documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa 
da proferida e que o juiz por lapso manifesto, não haja tomado em consideração. E, como tem enten-
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dido tanto este Supremo Tribunal Administrativo como o Tribunal Constitucional, prevê -se a reforma 
da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões de direito, erro esse que terá, 
portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso  - cfr., respectivamente, os acórdãos de 
16 de Novembro de 2000 - recurso n.º 46.455, de 17 de Março de 1999  - recurso n.º 44.495., e de 11 de 
Julho de 2001 - recurso n.º 46.909, e Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, 
p. 444” (acórdão desta Secção do STA de 26/9/07, proferido no recurso n.º 828/06.”

Ora, não é que se passa no caso em apreço.
Análise atenta do requerimento da Fazenda Pública, em especial do ponto IV onde se diz expres-

samente que “decidiram os Venerandos Conselheiros, no nosso entendimento, mal…” revela que o seu 
objectivo é discordar do sentido do referido Acórdão.

E, efectivamente, tal como é sublinhado pela Recorrida, o que faz a Fazenda Pública “é discordar 
do douto Acórdão, já que, entende, que não tendo havido pagamentos por parte do promitente comprador 
– aquando da celebração de contrato–promessa – e não tendo havido devolução, por parte do mesmo 
promitente -comprador, em razão da resolução do referido contrato -promessa, “não há lugar para entrar 
em consideração com qualquer variação patrimonial negativa””.

Ora esquece a Requerente, tal como sublinha o Ministério Público, no seu parecer, que em 1997, 
na sequência do contrato -promessa a recorrida inscreveu no seu activo um crédito sobre a promitente 
vendedora, em razão do qual foi efectivamente tributada no ano da celebração do contrato, uma vez 
que, como decorre do art. 18º do CIRC, a tributação dos ganhos não depende do efectivo recebimento 
do preço.

Por conseguinte, ao contrário do que pretende fazer crer a Fazenda Pública, na sua argumenta-
ção, ficou provado nos autos que, não obstante a subordinação do contrato promessa à verificação de 
condição suspensiva, o valor da eventual venda foi contabilizado e a Recorrida foi tributada no ano da 
celebração de tal contrato.

Assim, sendo, ao contrário do alegado pela Requente, não é indicado, por conseguinte, no re-
querimento qualquer documento ou meio de prova que não tenha sido, por lapso, considerado no 
Acórdão.

Além do mais, estranha -se que venha agora a Requerida alegar que “A existir tal crédito ou a ter 
que existir tal crédito, foi ficcionado, eventualmente, com interesse inimaginável!”.

Ora, acontece que o Acórdão não ignorou que a celebração e revogação do contrato promessa 
pudessem estar associadas a eventual manipulação de resultados. Neste sentido, escreveu -se no mesmo, 
a dado passo, que “não consta do probatório, nem do relatório da inspecção, nem tão pouco vem alegado 
pela Fazenda Pública, que as operações realizadas tenham tido em vista a manipulação de resultados, 
de modo a permitir o deferimento no tempo dos lucros, fraccionar os lucros ou concentrar o lucro 
num exercício para se poder efectivar deduções mais avultadas (ex. por reporte de prejuízos ou por 
incentivos fiscais)”.

Se a Requerida tinha elementos para concluir que o crédito havia sido ficcionado, cabia -lhe a ela 
investigar esses factos na inspecção e trazê -los a tribunal para serem apreciados e julgados.

O que não aconteceu, sendo que este não é o momento nem o modo adequado a fazê -lo.
Efectivamente, a Fazenda Pública, em vez de apurar as razões que terão levado a recorrida a 

contabilizar o crédito relativo ao contrato -promessa celebrado em 1997, veio no recurso jurisdicional 
com a tese peregrina de que, no que se refere ao exercício de 2006, a anulação do crédito que a recor-
rida detinha na qualidade de promitente vendedora inscrito na contabilidade em 1997, na sequência da 
transacção do imóvel, consubstanciava uma menos valia potencial ou latente para efeitos das excep-
ções previstas no art. 24º, nº1, alínea b), do CIRC, bem sabendo que as mais -valias ou menos -valias 
potenciais ou latentes referem -se às reavaliações do activo imobilizado, ou seja, ao património, o que 
manifestamente não era o caso dos autos.

Em suma, análise atenta do requerimento revela que a Requerente mais não faz do que discordar 
do decidido (pontos IV a X) ou invocar factos e argumentos novos, designadamente nos pontos XIII 
e XV.

Assim sendo, pode a Requerente não concordar com a decisão tomada, considerando até haver erro 
de julgamento nessa matéria, porém para esse efeito, não é adequado o pedido de reforma do acórdão, 
pois este apenas logra aplicação, como vimos, quando, por lapso manifesto do juiz, tenha ocorrido erro 
na determinação da norma aplicável ou qualificação jurídica dos factos, ou quando do processo constem 
documentos ou outros meios de prova plena que imponham decisão diversa da proferida por não terem 
sido tomados em consideração, em resultado, também, de lapso manifesto do juiz.

Com efeito, da leitura do acórdão reformando não se extrai que tenham sido cometidos erros desse 
tipo ou que o mesmo contenha qualquer lapso na qualificação jurídica dos factos.

Termos em que a pretensão da Requerente não pode, por isso, proceder.
3. Nestes termos acorda -se em desatender o pedido de reforma do Acórdão.
Custas do incidente a cargo da Requerente, fixando -se a taxa de justiça em 2 (duas) UC.
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Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) O momento da realização é considerado fundamental para a imputação temporal dos proveitos, sendo que a mesma 
deverá coincidir com o momento em que se adquire o direito à contraprestação, ao pagamento, o que nem sempre coincide com 
a data do recebimento. Para maiores desenvolvimentos, cfr. MANUEL H.F. PEREIRA, ob. cit., pp.113 ss. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Oposição à execução. Rejeição Liminar.

Assunto:

 I — Na sequência da rejeição liminar da oposição à execução fiscal por ilegal cumula-
ção de oposições – dedução de uma só oposição contra execuções fiscais que não 
se encontram apensadas entre si – pode o oponente apresentar nova petição nos 
10 dias subsequentes à notificação da decisão, tudo nos termos dos arts. 234.º -A, 
n.º 1, e 476.º do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT.

 II — À apresentação da nova petição não é aplicável o disposto no art. 14.º, n.º 2, 
do CPTA, quer porque a situação é de cumulação ilegal de oposições e não de 
cumulação ilegal de pedidos, quer porque o art. 2.º do CPPT elege como critério 
para determinar a ordem na aplicação da legislação subsidiária a natureza do 
caso omisso, o que significa que, em relação à execução fiscal, deve conceder -se 
a prioridade ao CPC.

Processo n.º 308/12 -30.
Recorrente: Artur José Teixeira Moreira e outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
Artur José Teixeira Ferreira, José Manuel Pinto Moreira e Rui Carneiro Paulo, contribuintes 

fiscais, respectivamente, n.ºs ……………….., ………………….. e …………………., respectivamente, 
melhor identificados nos autos, abreviadamente designados oponentes, na sequência do indeferimento 
liminar da oposição que deduziram a diversas execuções fiscais, por o Sr. Juiz do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Penafiel ter considerado, por sentença de 30 de Setembro de 2010, inadmissível a 
dedução de uma única oposição contra diversas execuções fiscais que não se encontravam apensadas, 
(decisão que transitou em julgado em 26/10/2010, não sendo mais admissível a sua questionação) 
vieram apresentar nova petição de oposição, em 12 de Novembro de 2010 agora, no caso dos autos, 
contra uma só daquelas execuções, (execução n.º 1759199801004751). Por sentença de 23 de Maio de 
2011, constante de fls. 104 a 106 dos autos, o TAF de Penafiel decidiu rejeitar liminarmente a petição 
inicial por entender que a petição foi apresentada extemporaneamente.

Reagiram os oponentes interpondo o presente recurso para o Tribunal Central Administrativo 
Norte, que se julgou incompetente em razão da hierarquia considerando competente este STA, para 
onde os autos foram remetidos.

As alegações de recurso integram as seguintes conclusões:
1º - A decisão recorrida foi emitida na sequência da apresentação de nova oposição fiscal, apre-

sentada após ter sido indeferida liminarmente a petição inicial a cinco execuções fiscais, por considerar 
ser ilegal a coligação;

2º - Indeferindo igualmente a nova oposição por julgar que a norma aplicável é a que resulta da 
conjugação do disposto nos art.234º, nº4, alínea a) a e); 234º -A, nº.1 e 476º do CPC, quando,

3º - A decisão que julgou não válida uma petição inicial de oposição dirigida a várias execuções 
enfermas do vício de falta ou insuficiência de fundamentação e equivale considerar ilegal a coligação 
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por cumulação de pedidos o que está expressamente previsto no art.12º do CPTA, sendo, nessas situ-
ações,

4º - O prazo para apresentação de nova oposição aquele que consta do nº.4 do art.12º, que é de 
30 dias e,

5º - Não o prazo de dez dias que consta do art.476º do CPC;
6º - A apresentação de uma única oposição a cinco execuções fiscais, sendo a natureza da divida 

a mesma, e os mesmos os Executados revertidos, a devedora principal e exequente, a coligação por 
cumulação de pedidos era legal e,

7º - Sendo aquele o fundamento da rejeição da petição inicial, o prazo concedido aos ora apelantes 
para apresentação de novas oposições é de 30 dias e não de dez dias;

8º - A apresentação da nova oposição é assim tempestiva por apresentada nos termos do nº.4, do 
art 12º do CPTA;

9º - A decisão recorrida incorreu assim em erro de julgamento ao considerar que as normas apli-
cáveis eram as previstas no art.234º, nº4, alínea a) a e); 234º -A, nº.1 e 476º do CPC;

10º - Foram assim violados entre outros, o disposto no art. 12º, nº.4 do CPTA; 30º, nº. 1 e 31º, nº.5 
do CPC e art.279º, nº.2 do CPPT.

Termos em que,
Se deverá revogar a douta sentença recorrida, assim se fazendo
Justiça!
Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se fazendo remissão para o parecer do EMMP do TCA Norte que no 

essencial quanto ao mérito, entendeu que o recurso não merece provimento por a sentença estar 
bem fundamentada.

Foram colhidos os vistos legais.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1) Os oponentes deduziram a oposição n.º 626/10.4 BEPNF que foi indeferida liminarmente 

por decisão de 30/9/2010, por ter sido deduzida uma única oposição para, entre outros, os PEF nºs 
1759 -1997/01012010 e seus apensos, e 1759 -1998/01004751 e seus apensos, que não se encontravam 
apensados (fls. 1 (artigos 1º a 4º da petição inicial) e 101 a 103).

2) Essa decisão de indeferimento liminar foi notificada aos oponentes por carta registada em 
7/10/2010, Quinta -feira (fls. 1 (artigos 1º a 4º da petição inicial) e 101 a 103).

3) Na sequência desse indeferimento liminar os oponentes deduziram nova oposição em 12/11/2010 
(fls.3 e 83 a 86).

3 – DO DIREITO
Para se decidir pelo indeferimento liminar considerou a decisão recorrida, além do mais, o se-

guinte:
(…) O art. 234º -A, n.º 1, do CPC prevê que no caso do indeferimento liminar da petição inicial 

aplica -se o disposto no art. 476.º do CPC.
Neste caso o autor pode apresentar outra petição inicial no prazo de 10 dias subsequentes ao in-

deferimento liminar, considerando -se a acção proposta na data em que a primeira foi apresentada em 
juízo (art. 476,º do CPC).

No processo de oposição, recebido o processo, o juiz rejeitará logo a oposição por um dos seguintes 
fundamentos: a) ter sido deduzida fora do prazo; b) não ter sido alegado algum dos fundamentos admi-
tidos no n.º 1 do art. 204.º do CPPT; e c) ser manifesta a improcedência (art. 209º, n.º 1, do CPPT).

No caso em apreço verificamos que os oponentes foram notificados da decisão do indeferimento 
liminar da petição inicial por carta registada em 7/10/2010, considerando -se notificados em 11/10/2010, 
uma vez que 10/10/2010 foi Domingo (art. 254º, n,º 3, do CPC. 39º, n.º 1, e 40,º do CPPT), pelo que 
a decisão transitou em julgado em 21/10/2010.

A petição inicial da oposição teria de ser apresentada no prazo de 10 dias a contar da data do trân-
sito em julgado da decisão do indeferimento liminar da petição inicial¹ (Jorge Lopes de Sousa, Código 
de Procedimento e Processo Tributário – Anotado e Comentado, 2007, II Volume, Áreas Editora, pág. 
414, anotação 5.) (arts. 234º -A, n.º 1 e 476.º do CPC).

A petição inicial da oposição deveria ter sido apresentada até dia 2/11/2010, porquanto o 10 dia 
seguinte ao trânsito em julgado da decisão do indeferimento liminar foi o dia 31/10/2010, Domingo, 
sendo o dia 1/11/2010 feriado nacional, o termo do prazo para a prática do acto transferiu -se para o 
primeiro dia útil seguinte (art. 144º, n.º 2, do CPC).

Porém, a petição inicial só foi apresentada em 12/11/2010, muito para além do terceiro dia útil 
seguinte ao termo do prazo, que ocorreu em 5/11/2010, Sexta -Feira (art 145.º do CPC), e sem ter sido 
invocado qualquer justo impedimento (art. 146º do CPC).

A petição inicial apresentada em 12/11/2010 é extemporânea por ter sido apresentada fora do 
prazo legal (arts. 234º -A, n.º 1, e 476.º do CPC).
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3 – Decisão.
Pelo exposto, rejeita -se liminarmente a petição inicial (arts. 234º -A, n.º 1, 476.º do CPC, 2º, 

alínea e), e 209º, n.º 1, alínea a) do CPPT).
DECIDINDO NESTE STA:
A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se o despacho recorrido fez correcto julga-

mento ao rejeitar a oposição por intempestividade (art. 209.º, n.º 1, alínea a), do CPPT), o que passa 
por determinar o prazo de que dispõe o oponente para apresentar nova petição inicial na sequência da 
rejeição liminar da oposição à execução fiscal com o fundamento de que não pode ser deduzida uma 
única oposição contra execuções que não estejam apensadas.

Na sentença recorrida o tribunal a quo, entendeu que a segunda petição foi apresentada extem-
poraneamente porque considerou ser de aplicar o art.º 234º -A, n.º 1, do CPC que prevê que no caso do 
indeferimento liminar da petição inicial se aplica o disposto no art. 476.º do CPC do qual decorre que 
o prazo para apresentar a nova petição é de 10 dias, o que determinou que o prazo tenha terminado dia 
2/11/2010, quando a petição inicial só foi apresentada em 12/11/2010, ou seja, para além do terceiro 
dia útil seguinte ao termo do prazo, que ocorreu em 5/11/2010.

Por outro lado os oponentes ora recorrentes, entendem que as normas a aplicar devem ser as do 
CPTA nomeadamente o seu artº 12º n.º 4 e não as normas, supra citadas, do CPC.

Não têm porém razão.
Vejamos:
Nesta linha de entendimento se decidiu recentemente no ac. deste STA de 26/04/2012 tirado no 

recurso n.º 0255/12 em que estava em causa situação fáctica e jurídica idêntica relativa à oposição 
que os mesmos oponentes (na sequência do primeiro indeferimento liminar, supra referido, de 30 de 
Setembro de 2010, decisão que transitou em julgado em 26/10/2010) deduziram contra outra execução 
fiscal, distinta daquela que motivou o presente incidente.

Não ocorrendo no presente caso uma situação de caso julgado, mas impondo -se analisar a mesma 
matéria jurídica, por concordarmos com a fundamentação constante do referido acórdão passamos a 
remeter para a mesma:

(…) Como resulta do que ficou exposto, a presente petição de oposição à execução fiscal, apre-
sentada na sequência do indeferimento liminar de uma primeira petição por se dirigir contra várias 
execuções fiscais que não estavam apensadas, foi também rejeitada liminarmente, desta vez por in-
tempestividade.

Sustentam os Recorrentes que o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel fez errada 
determinação das regras legais que aplicou à situação: que, ao invés das normas constantes dos 
arts. 234.º -A, n.º 1, e 476.º do CPC, deveria ter aplicado a norma do n.º 4 do art. 12.º do Código de 
Processo dos Tribunais Administrativos (CPTA); o que significa que o prazo para apresentar a nova 
petição não era de 10 dias, como considerou o despacho recorrido, mas de 30 dias e, por isso, que a 
nova petição foi apresentada em tempo.

Assim, como deixámos dito em 1.8, a única questão a apreciar e decidir é a de saber se o des-
pacho recorrido fez correcto julgamento ao rejeitar a oposição por intempestividade, o que passa por 
determinar o prazo de que dispõe o oponente para apresentar nova petição na sequência da rejeição 
liminar da oposição à execução fiscal com o fundamento de que não pode ser deduzida uma única 
oposição contra execuções que não estejam apensadas.

É certo que os Recorrentes parecem ainda vir questionar o julgamento efectuado no despacho 
que indeferiu a primeira petição apresentada, designadamente quando afirmam que «[a] decisão que 
julgou não válida uma petição inicial de oposição dirigida a várias execuções enfermas [sic] do vício 
de falta ou insuficiência de fundamentação» e que «[a] apresentação de uma única oposição a cinco 
execuções fiscais, sendo a natureza da dívida a mesma, e os mesmos os Executados revertidos, a de-
vedora principal e exequente, a coligação por cumulação de pedidos era legal» (cfr., respectivamente, 
as conclusões vertidas sob os n.ºs 3 e 6), mas é inequívoco que a decisão de indeferimento liminar da 
primeira petição – que, aliás, adoptou a posição unânime da jurisprudência da Secção do Contencioso 
Tributário deste Supremo Tribunal (Por mais recentes, vejam -se os seguintes acórdãos:

de 9 de Setembro de 2009, proferido no processo com o n.º 521/09, publicado no Apêndice ao 
Diário da República de 30 de Novembro de 2009

(http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32230.pdf), págs. 1267 a 1269, também disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/35c7d673c0b5dbdd802576
380056fcc3?OpenDocument;

de 14 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 242/11, publicado no Apêndice ao 
Diário da República de 22 de Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 
1468 a 1471, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
6a6aeb242bfdd8688025791200508640?OpenDocument;
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de 25 de Janeiro de 2012, proferido no processo com o n.º 802/11, ainda não publicado no jornal 
oficial, mas disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
21312a0f580493e0802579a300535c33?OpenDocument;

de 21 de Março de 2012, proferido no processo com o n.º 867/11, ainda não publicado no jornal 
oficial, mas disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a99bed4391dff215802579de00
3136a6?OpenDocument.) – transitou em julgado.

Na verdade, apesar de os Oponentes poderem contra ela ter reagido através de recurso não o 
fizeram e, ao invés, com ela se conformaram. Não podem, pois, agora, pretender discutir aquela de-
cisão, que transitou em julgado.

2.2.2 DO PRAZO PARA APRESENTAR NOVA PETIÇÃO NA SEQUÊNCIA DE INDEFERIMENTO 
LIMINAR

O oponente, perante a rejeição liminar da oposição, tanto pode interpor recurso desse despacho 
(cfr. art. 280.º do CPPT (Recurso que será para o Supremo Tribunal Administrativo ou para o tribunal 
central administrativo que for territorialmente competente [art. 31.º, n.ºs 1 e 2, do Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais (ETAF)], consoante tenha por objecto exclusivamente de matéria de direito 
ou, cumulativamente, matéria de facto e de direito (cfr. art. 280.º, n.º 1, do CPPT e arts. 26.º, alínea b), 
e 38.º, alínea a), do ETAF).)), qualquer que seja o valor do processo (art. 234.º -A, n.º 2, do CPC (Diz o 
art. 234.º -A, n.º 2, do CPC: «É sempre admitido recurso até à Relação, com subida nos próprios autos, 
do despacho que haja indeferido liminarmente a petição de acção ou o requerimento de providência 
cautelar».)), como pode, desde logo, ou após ser negado provimento àquele recurso, apresentar nova 
petição nos 10 dias subsequentes à notificação da decisão, a menos que a petição inicial tenha sido 
rejeitada por ter sido deduzida para além do termo do prazo legal para o efeito (Neste sentido, JORGE 
LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas 
Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 5 ao art. 209.º, pág. 555.), tudo nos termos dos arts. 234.
º -A, n.º 1 (Diz o art. 234.º -A, n.º 1, do CPC: «Nos casos referidos nas alíneas a) a e) do número 4 do 
artigo anterior, pode o juiz, em vez de ordenar a citação, indeferir liminarmente a petição, quando o 
pedido seja manifestamente improcedente ou ocorram, de forma evidente, excepções dilatórias insu-
príveis e de que o juiz deva conhecer oficiosamente, aplicando -se o disposto no artigo 476.º».), e 476.
º do CPC (Diz o art. 476.º, do CPC: «O autor pode apresentar outra petição ou juntar o documento a 
que se refere a primeira parte do disposto na alínea f) do artigo 474.º, dentro dos 10 dias subsequentes 
à recusa de recebimento ou de distribuição da petição, ou à notificação da decisão judicial que a haja 
confirmado, considerando -se a acção proposta na data em que a primeira petição foi apresentada 
em juízo».), aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT. Na verdade, pese embora a oposição à 
execução fiscal funcione como uma contestação, assume a estrutura de acção declaratória, motivo 
por que a rejeição liminar da oposição à execução fiscal equivale ao indeferimento liminar previsto no 
art. 234.º do CPC (Neste sentido, o acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo de 2 de Julho de 1997, proferido no processo com o n.º 19735, publicado no Apêndice 
ao Diário da República de 29 de Novembro de 2000 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1997/32230.pdf), 
págs. 2043 a 2048, com sumário também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
182a70931eccccc8802568fc003a165a?OpenDocument.).

Podiam, pois, os Oponentes, que optaram por não recorrer do despacho que rejeitou liminarmente 
a primeira petição que apresentaram, valer -se do disposto no art. 476.º do CPC, ou seja, apresentar 
nova petição (em que sanassem a excepção dilatória inominada (A excepção dilatória, segundo MA-
NUEL DE ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, 1979, pág. 129, consiste na «arguição 
de quaisquer irregularidades ou vícios de natureza processual que faz obstáculo  - se não for sanada, 
quando a lei o consinta  - à apreciação do mérito da causa (bem ou mal fundado na pretensão do autor; 
procedência ou improcedência da acção) no processo de que se trata ou pelo tribunal onde ela foi 
proposta».) que determinou o indeferimento liminar da primeira petição inicial). Para a apresentação 
da nova petição, a lei concede -lhes o prazo de 10 dias, sendo que, se tal prazo for respeitado, considera-
-se que a oposição foi deduzida na data em que foi apresentada a primeira petição.

De tudo isto deu devida conta o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, que identificou 
correctamente as normas a aplicar – arts. 234.º -A, n.º 1, e 476.º do CPC – e também correctamente 
as aplicou ao caso sub judice, em consequência do que, porque a segunda petição foi apresentada 
para além do termo do referido prazo de 10 dias, a rejeitou liminarmente nos termos da alínea a) do 
art. 209.º do CPPT.

Insurgem -se agora os Recorrentes contra o despacho que lhes rejeitou liminarmente a segunda 
petição apresentada. Sustentam que à situação é aplicável, não o disposto nos referidos arts. 234.º -A, 
n.º 1, e 476.º do CPC, mas o disposto no art. 12.º, n.º 4, do CPTA, que dispõe: «No caso previsto no 
número anterior, bem como quando haja ilegal coligação de autores, podem ser apresentadas novas 
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petições, no prazo de um mês a contar do trânsito em julgado da decisão, considerando -se estas apre-
sentadas na data de entrada da primeira, para efeitos da tempestividade da sua apresentação».

Curiosamente, na segunda petição inicial que apresentaram, os Oponentes disseram que a mesma 
era apresentada, não ao abrigo do disposto no art. 14.º, n.º 2, do CPTA, como agora sustentam em 
sede de recurso, mas ao abrigo do disposto no art. 289.º, n.º 2, do CPC (cfr. art. 1.º daquele articulado, 
a fls. 2 v.º).

Cumpre, pois, referir por que afastamos a eventual aplicação de qualquer daqueles normativos, ao 
abrigo dos quais os Recorrentes sustentam que o prazo para a apresentação da nova petição seria de 30 
dias, e não de 10 dias, como bem considerou o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel.

Começando pelo art. 289.º, n.º 2, do CPC, diremos que o mesmo apenas logra aplicação nos 
casos em que tenha sido proferida decisão de absolvição da instância, como resulta inequivocamente 
do respectivo teor. Na verdade, depois de no n.º 1 daquele artigo dizer que «A absolvição da instância 
não obsta a que se proponha outra acção sobre o mesmo objecto», o n.º 2 refere que «Sem prejuízo do 
disposto na lei civil relativamente à prescrição e à caducidade dos direitos, os efeitos civis derivados 
da proposição da primeira causa e da citação do réu mantêm -se, quando seja possível, se a nova 
acção for intentada ou o réu for citado para ela dentro de 30 dias, a contar do trânsito em julgado da 
sentença de absolvição da instância».

Ora, no caso a decisão que recaiu sobre a primeira petição inicial foi um despacho de rejeição 
liminar e não uma sentença de absolvição da instância.

Como ficou dito no já referido acórdão de 25 de Janeiro do corrente ano, a dedução de uma única 
oposição a diversas execuções fiscais que não estão apensadas constitui uma razão obstativa do co-
nhecimento do mérito e, por isso, uma excepção dilatória, nos termos do art. 493.º, n.ºs 1 e 2, do CPC; 
excepção dilatória inominada, porque não consta do elenco meramente exemplificativo do art. 494.º do 
mesmo Código. Essa excepção, porque evidente, se detectada na fase liminar, determina o indeferimento 
liminar da oposição, nos termos do art. 234.º -A, n.º 1, sem prejuízo do recurso à faculdade concedida 
pelo art. 476.º, ambos do CPC. Se não detectada liminarmente, a excepção dilatória deve ser conhecida 
na sentença, dando origem à absolvição da instância, nos termos do disposto nos arts. 288.º, n.º 1, 
alínea e), 493.º, n.ºs 1 e 2, 495.º e 660.º, n.º 1, do CPC, sempre sem prejuízo da faculdade concedida 
pelo art. 289.º, n.º 2, do mesmo Código (Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol. cit., anotação 12 
ao art. 206.º, págs. 543 a 545, que considera juridicamente adequadas estas soluções.).

Porque na situação em causa foi proferido despacho liminar de rejeição afigura -se -nos que nunca 
lhe seria de aplicar o disposto no n.º 2 do art. 289.º do CPC.

De igual modo, entendemos não lhe ser aplicável o disposto no art. 14.º, n.º 2, do CPTA.
Desde logo, porque o CPTA não constitui legislação subsidiária directamente aplicável à execu-

ção fiscal. Na verdade, embora o art. 2.º do CPPT indique como legislação subsidiária «[a]s normas 
sobre organização e processo nos tribunais administrativos e tributários» (alínea c)), a aplicação da 
legislação subsidiária é, nos termos do corpo do artigo, a fazer «de acordo com a natureza dos casos 
omissos». O que significa que ao processo de execução fiscal, que não tem carácter impugnatório, 
se há -de aplicar prioritariamente o CPC (() Com interesse sobre a ordem de aplicação da legislação 
subsidiária, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, anotação 6 ao art. 2.º, pág. 69.).

Mas vejamos o que diz o art. 14.º do CPTA:
«1  - Podem coligar -se vários autores contra um ou vários demandados e pode um autor dirigir 

a acção conjuntamente contra vários demandados, por pedidos diferentes, quando:
a) A causa de pedir seja a mesma e única ou os pedidos estejam entre si numa relação de pre-

judicialidade 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 depende essencialmente 
da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação dos mesmos princípios ou regras 
de direito.

2  - Nos processos impugnatórios é possível a coligação de diferentes autores contra o mesmo acto 
jurídico, bem como contra diferentes actos em relação aos quais se preencha qualquer dos pressupostos 
estabelecidos no número anterior.

3  - Havendo coligação sem que entre os pedidos exista a conexão exigida pelo n.º 1, o juiz notificará 
o autor ou autores para, no prazo de 10 dias, indicarem o pedido que pretendem ver apreciado no pro-
cesso, sob cominação de, não o fazendo, haver absolvição da instância quanto a todos os pedidos.

4  - No caso previsto no número anterior, bem como quando haja ilegal coligação de autores, po-
dem ser apresentadas novas petições, no prazo de um mês a contar do trânsito em julgado da decisão, 
considerando -se estas apresentadas na data de entrada da primeira, para efeitos da tempestividade 
da sua apresentação».

A mera leitura do artigo afasta a possibilidade da sua aplicação ao caso sub judice. A norma 
do n.º 2 refere -se, sem margem para dúvida, às situações de coligação de autores ou de coligação de 
pedidos contra vários demandados.
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Ora, o motivo por que foi rejeitada liminarmente a oposição à execução fiscal não foi, contra-
riamente ao que sustentam os Recorrentes, a ilegal cumulação de pedidos, mas a ilegal cumulação 
de oposições (() Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 12 ao art. 206.º, pág. 
543.): aqueles, através de uma única petição inicial deduziram oposição contra diversas execuções 
fiscais que não se encontravam apensadas.

Pelo que ficou dito, não procede o fundamento em que os Recorrentes alicerçam o recurso, ou 
seja, não logra aplicação à situação sub judice o disposto no art. 14.º, n.º 2, do CPTA.

O despacho recorrido não merece, pois, censura.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Na sequência da rejeição liminar da oposição à execução fiscal por ilegal cumulação de opo-

sições – dedução de uma só oposição contra execuções fiscais que não se encontram apensadas entre 
si – pode o oponente apresentar nova petição nos 10 dias subsequentes à notificação da decisão, tudo 
nos termos dos arts. 234.º -A, n.º 1, e 476.º do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT

II  - À apresentação da nova petição não é aplicável o disposto no art. 14.º, n.º 2, do CPTA, quer 
porque a situação é de cumulação ilegal de oposições e não de cumulação ilegal de pedidos, quer 
porque o art. 2.º do CPPT elege como critério para determinar a ordem na aplicação da legislação 
subsidiária a natureza do caso omisso, o que significa que, em relação à execução fiscal, deve conceder-
-se a prioridade ao CPC.

3. DECISÃO
Face ao exposto, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 

Administrativo, em conferência, negar provimento ao recurso (…).
4 – DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 

Administrativo, em negar provimento ao recurso e, em confirmar a decisão recorrida.
Custas a cargo dos recorrentes.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Processo n.º 321/12 -30.
Recorrente: Ferreira Gomes & Filhos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Ferreira Gomes & Filhos, Lda, com os demais sinais dos autos, vem requer a Reforma do acórdão 
proferido em 26 de Abril de 2012 que negou provimento ao recurso jurisdicional interposto da sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou improcedente a reclamação que, ao abrigo do 
artigo 276º do CPPT, efectuou da decisão do órgão de execução fiscal que indeferiu o pedido de pres-
crição das dívidas exequendas nas execuções fiscais n.º 2100200201028006 e 2100200201028081.

Para tal, alega que o acórdão padece de “ambiguidade e obscuridade” porque: (i) atribuiu efeito 
suspensivo à suspensão da execução desde 20/2/2003 a 29/1/2006, aplicando o n.º 3 do artigo 49º da 
LGT, norma que nessa data não vigorava no ordenamento jurídico português; (ii) o acórdão aplica o 
n.º 3 do artigo 49º da LGT, que entrou em vigor em 1/1/2007, para fundamentar a suspensão do prazo de 
prescrição ocorrida em 2003, mas não o aplica em 2002, na data em que ocorreu a citação; (iii) o efeito 
interruptivo da citação, iniciado em 5/2/2003, cessou ao fim de um ano pela paragem da reclamação por 
mais de um ano, facto que não lhe é imputável. pelo que em 5/2/2004 recomeçou -se a contar o prazo 
de prescrição, data em que ainda não vigorava o n.º 3 do artigo 49º da LGT.

Cumpre decidir.
O acórdão não enferma de qualquer ambiguidade ou obscuridade na sua fundamentação, uma 

vez que fez a aplicação correcta das normas vigentes à data em que ocorreram as causas interruptivas e 
suspensivas do prazo de prescrição. Os argumentos invocados pelo recorrente de modo algum abalam 
os raciocínios que se efectuaram no acórdão relativamente à relevância a dar aos factos interruptivos 
e suspensivos da prescrição

O reclamante parte do princípio que a norma do n.º 3 do artigo 49º da LGT apenas entrou em 
vigor em 1/1/2007 e por isso não podia ser aplicada. E não podia, nem foi. Na realidade, se tivesse sido 
aplicada, a citação não poderia valer como causa interruptiva, uma vez que a norma daquele número 3 
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prescreve que «a interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que se verifica em primeiro lugar». 
Ora, se fosse aplicada esta norma, apenas valeria como causa interruptiva a reclamação graciosa, e 
desse modo a dívida exequenda está prescrita.

Todavia, por força da regra do n.º 2 do artigo 12º do Código Civil, a norma daquele artigo só se 
pode aplicar às causas interruptivas verificadas após a sua entrada em vigor. Como refere Jorge de 
Sousa, a propósito da aplicação no tempo dessa norma, «as causas de interrupção da prescrição que 
ocorreram anteriormente produzem os efeitos que a lei vigente no momento em que elas ocorreram 
associava à sua ocorrência» (cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6º ed. Vol. III, pág. 
258º. Assim, as causas de interrupção que ocorreram anteriormente têm o efeito interruptivo próprio, de 
eliminar para a prescrição o tempo anteriormente decorrido e obstar ao decurso do prazo de prescrição 
até ao termo do processo.

Ora, o acórdão recorrido foi muito explícito quanto à inaplicabilidade dessa norma: «Como por 
diversas vezes tem sido sublinhado pela jurisprudência deste Tribunal, ocorrendo sucessivas causas 
de interrupção da prescrição, antes da entrada em vigor da actual redacção do n.º 3 do art. 49º da 
LGT, devem todos elas se consideradas autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo, 
desde que susceptíveis de influir no seu decurso (cfr. ac. de 17/3/2011, rec. n.º 0177/11, e jurisprudência 
aí citada)».

Se bem se compreende a alegação do reclamante, no seu entender, a citação ocorrida em 5/3/2003 
fez iniciar novo prazo de prescrição, mas decorrido um ano sem que a reclamação tivesse sido decidida, 
tal efeito interruptivo transformou -se em efeito suspensivo.

Mas, o acórdão é suficientemente claro na indicação dos motivos pelos quais tal transformação 
não se pode operar. Aí se considerou que «a partir do momento em que cessou o efeito interruptivo em 
virtude da paragem por mais de um ano da reclamação, a citação reassume a sua capacidade interrup-
tiva, eliminado o período de tempo reiniciado com a cessação do efeito interruptivo da reclamação»; e 
que a suspensão da execução entre 20/2/2003 e 29/1/06, em virtude da reclamação graciosa associada 
à penhora de bens suficientes para pagamento da quantia exequenda e acrescido, é uma «suspensão 
que, nos termos do n.º 3 do artigo 49º da LGT vigente à data em que ocorreu, tem potencialidade 
para suspender a prescrição, mas não tem virtualidade para cessar o efeito interruptivo derivado da 
citação».

Portanto, sem quaisquer ambiguidades, o acórdão reclamado considerou que a suspensão da 
execução em virtude da penhora de bens suficientes, associada à pendência da reclamação, não tem 
virtualidade para transformar o efeito interruptivo da citação em efeito suspensivo, aquilo que o recla-
mante pretende. Aí se diz: «se a execução se encontra suspensa em virtude da reclamação e penhora 
de bens suficientes, ao abrigo do artigo 169º do CPPT, essa paragem, que só pode ser imputável a 
quem reclamou, não pode relevar para efeitos de transformação do efeito interruptivo em efeito sus-
pensivo, pois, em face do disposto no n.º 3 do artigo 49º da LGT, a prescrição também se suspende 
com a paragem da execução. E se esse período suspende o prazo de prescrição, então a cessação do 
efeito interruptivo da citação nunca poderia reiniciar esse prazo (cfr. acs. do STA de 5/5/2010, rec. 
n.º 0140/2010, de 7/12/2010, rec. n.º 0490/2010 e de 25/5/2011, rec. n.º 0298/11).

Não há pois qualquer ambiguidade ou obscuridade que mereça reparo.
Pelo exposto, acordam em indeferir a reclamação.
Custas pelo reclamante.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Excesso de Pronúncia. Convolação.

Sumário:

 I — A nulidade do acórdão por excesso de pronúncia só ocorre quando o tribunal decide 
uma questão que não havia sido chamado a resolver e que não é de conhecimento 
oficioso.

 II — A questão da convolação na forma processual adequada, ainda que referente ao 
meio ou forma processual de atacar uma decisão judicial em termos de recurso 
jurisdicional, é, em sede de contencioso tributário, de conhecimento oficioso, face 
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aos termos imperativos do n.º 4 do art. 98º do CPPT e do n.º 3 do art. 97.º da 
LGT, pelo que, independentemente da questão de saber se a convolação podia ou 
não ter sido efectuada no caso vertente – questão que se situa já no domínio da 
validade substancial do acórdão – não pode afirmar -se a nulidade desse acórdão 
por ter conhecido da questão e determinado a convolação.

Processo n.º 356/12 -30.
Recorrente: Teprol — Técnica, Planeamento e Projectos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Notificada que foi a Recorrida FAZENDA PÚBLICA do acórdão proferido nesta Secção pela 
formação de Juízes Conselheiros prevista no n.º 5 do art.º 150.º do CPTA, que não admitiu, por falta de 
verificação dos requistos legais, o recurso interposto ao abrigo do disposto no art.º 150.º do CPTA pela 
sociedade TEPROL – TÉCNICAS, PLANEAMENTO E PROJECTOS, LDA do acórdão proferido pelo 
TCAS no processo n.º 5258/11, e que o convolou em recurso por oposição de acórdãos previsto no art.
º 284º do CPPT, veio arguir a nulidade desse acórdão, alegando, em conclusão, o seguinte:

A) Face à natureza excepcional do recurso de revista e face à natureza específica do Acórdão ora 
prolatado, destinado à apreciação preliminar da verificação dos pressupostos de admissão do mesmo 
recurso, não podiam os Venerandos Conselheiros, salvo o devido respeito, ao mesmo tempo que con-
sideram não estarem reunidos os pressupostos para a interposição do recurso de revista, convolá -lo em 
recurso por oposição de julgados.

B) No caso em concreto, nem sequer foi considerada a possibilidade da convolação do recurso 
de revista em recurso por oposição de julgados segundo a sua tempestividade.

C) Ao ter sido convolado o recurso de revista em recurso por oposição de julgados, salvo o devido 
respeito, incorreu, o Acórdão ora reclamado, em excesso de pronúncia, pelo que é nulo nos termos do 
art. 668º n.º 1, alínea d), do CPC.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve o acórdão ora posto em causa 
ser julgado nulo, por excesso de pronúncia, com todas as legais consequências.

Notificada a parte contrária, não se pronunciou sobre esta pretensão.
Com dispensa de vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, dada a natureza urgente do 

processo, cumpre apreciar e decidir.
Com se viu, o acórdão reclamado, proferido em sede de apreciação preliminar do recurso de revista 

previsto no art.º 150.º do CPTA, depois de julgar que não se verificavam os requisitos necessários à 
admissão deste tipo de recurso, procedeu à análise da questão de saber se era ou não possível proceder 
à sua convolação em recurso por oposição de acórdãos previsto no art.º 284º do CPPT, «dado que a 
Recorrente também invoca que se encontram reunidos os requisitos para este tipo recurso, na medida 
em que o acórdão recorrido entra em contradição directa com os acórdãos do STA emitidos no âmbito 
do processo 0879/10, de 12 -01 -2011 e do processo 0689/06, de 11 -10 -2006 – [Conclusão BB)].».

E analisando tal questão, conclui pela possibilidade dessa convolação, argumentando que o 
art.º 97.º, n.º 3, da LGT «prescreve, em ordem à “celeridade da justiça tributária” e à concessão de 
uma tutela jurisdicional efectiva e plena  - cfr. n.ºs 1 e 2  - “a correcção do processo quando o meio 
usado não for o adequado segundo a lei”, procurando evitar -se que, apesar de uma errada eleição da 
forma processual idónea, o tribunal deixe de pronunciar -se sobre o mérito da causa.

(....) “trata -se de uma injunção ao próprio juiz” que “só estará desonerado da obrigação de 
ordenar a correcção da forma de processo quando ela se mostre de todo inviável”», e, no caso dos 
autos, «parece não haver obstáculos de natureza substantiva ou processual a que o recurso siga a 
forma correspondente ao recurso por oposição de acórdãos previsto no art. 284º do CPPT, indepen-
dentemente da verificação, em sede própria, do preenchimento dos respectivos pressupostos legais, não 
constituindo estorvo a essa convolação a falta de alegações para demonstração da oposição, uma vez 
que, ordenada a convolação, são anulados os actos não consentâneos com a nova forma processual, 
devendo os autos baixar ao Tribunal “a quo” para prosseguimento e tramitação do processo como 
recurso por oposição de acórdãos.».

A Fazenda Pública vem arguir a nulidade desse acórdão, por excesso de pronúncia, alegando que 
se conheceu de questão de que não podia tomar -se conhecimento, pois em sede de apreciação preliminar 
do recurso de revista, os Juízes só podem pronunciar -se sobre a verificação dos requisitos legais para a 
sua admissibilidade, e nunca sobre outras questões, como a da convolação noutro tipo de recurso, até 
porque não havendo lugar ao conhecimento de factos ou à fixação de probatório, não pode ser analisada 
a viabilidade da convolação quanto ao requisito da tempestividade do meio processual adequado.

Vejamos.
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Nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do CPPT e da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, a 
sentença é nula quando o juiz deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar ou conheça 
de questões de que não podia tomar conhecimento, nulidade que 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.

O excesso de pronúncia ocorre, assim, quando o tribunal decide uma questão que não havia sido 
chamado a resolver e que não é de conhecimento oficioso.

Ora, a questão da convolação na forma processual adequada, ainda que referente ao meio ou 
forma processual de atacar uma decisão judicial em termos de recurso jurisdicional, é, em sede de 
contencioso tributário, de conhecimento oficioso, face aos termos imperativos do n.º 4 do art. 98º do 
CPPT, onde se refere que «em caso de erro na forma do processo, este será convolado...» e do n.º 3 do 
art. 97.º da LGT, onde se determina que «ordenar -se -á a correcção do processo quando o meio usado 
não for o adequado segundo a lei», constituindo, assim, um poder/dever vinculado do juiz de corrigir 
os defeitos de ordem processual, atenta a necessidade de sobreposição do imperativo de obtenção da 
justiça material sobre as falhas e irregularidades de cunho formalista, poder/dever que só pode ser 
afastado quando a convolação se torne inviável perante a inidoneidade da petição/requerimento, a 
manifesta improcedência da pretensão ou a extemporaneidade da petição/requerimento em função do 
meio processual adequado.

O que constitui, aliás, jurisprudência constante e reiterada desta Secção do STA, como se pode 
ver, a título de exemplo, pela leitura dos acórdãos de 30/6/09, no rec. n.º 142/09, de 12/04/2012, no rec. 
n.º 0122/12, de 3/10/2008, no rec. n.º 0934/08, de 14/04/2010, no rec. n.º 01245/09, e de 3/03/2010, 
no rec. n.º 01168/09.

Deste modo, e uma vez que o excesso de pronúncia só ocorre quando o tribunal conhece de questão 
que não lhe era legalmente permitido conhecer, não pode proceder a arguida nulidade face ao carácter 
oficioso do conhecimento da questão da convolação na forma processual adequada.

Pelo que, independentemente da questão de saber se essa convolação podia ou não ter sido efectu-
ada no caso vertente, se está ou não errada – questão que se situa já no domínio da validade substancial 
do acórdão – não pode dizer -se que ocorre a invocada nulidade.

Pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo em desatender a arguida nulidade.

Custas pela Requerente.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Processo n.º 410/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Theodor Karl Friedrich Hennings.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. Na parte decisória do acórdão proferido nestes autos em 30 de Maio de 2012, concedendo 
provimento ao recurso, revogámos a sentença na parte recorrida e julgámos improcedente o pedido 
de condenação da Administração tributária em juros indemnizatórios, pedido que o aqui Recorrido 
formulou em sede de impugnação judicial, a par do pedido de anulação

Mais proferimos condenação em custas nos seguintes termos: «Custas pelo Recorrido, mas apenas 
em 1.ª instância, uma vez que não contra alegou o recurso».

2. O Recorrido insurge -se contra essa condenação em custas, pedindo a reforma do acórdão no 
que a ela respeita.

Invocando o disposto no art. 446.º, n.º 2, do Código de Processo Civil (CPC), sustenta que, porque 
decaiu apenas quanto ao pedido de juros indemnizatórios, não pode ser também condenado nas custas 
respeitantes ao pedido de anulação da liquidação do imposto, pedido relativamente ao qual obteve 
vencimento.

3. Foi observado o contraditório e dispensaram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, 
dada a simplicidade da questão a dirimir.

4. É manifesto que o Recorrido tem razão e que não pode ser condenado senão nas custas respei-
tantes à parte da impugnação judicial em que decaiu. Tal deveria ter sido deixado claro na condenação 
proferida no acórdão reformando, se bem que também possa sustentar -se que a referida condenação, 
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sem grande esforço exegético, não poderia entender -se senão como limitada à parte da sentença que 
vinha sob recurso (a condenação em juros indemnizatórios), pois é manifesto que, em tudo o mais, está 
coberta pela força do caso julgado (cfr. art. 671.º, n.º 1, do CPC).

5. Face ao exposto e sem necessidade de mais considerandos, os Juízes desta Secção do Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo deferindo o pedido e ao abrigo do disposto 
no art. 669.º, n.º 1, alínea b), do CPC, acordam em conferência reformar o acórdão proferido nestes 
autos em de Maio de 2012, de modo a que onde aí ficou escrito «Custas pelo Recorrido, mas apenas 
em 1.ª instância, uma vez que não contra alegou o recurso» passe a ler -se «Custas pelo Recorrido, mas 
apenas na parte em que decaiu (pedido de juros indemnizatórios) e em 1.ª instância, uma vez que não 
contra alegou o recurso».

Notifique (levando em conta a alteração de domicílio comunicada a fls. 280) e, após o trânsito, 
proceda à anotação no local próprio (cfr. art. 670.º, n.º 1, in fine, do CPC).

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista prescrito no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, que se consubstancia 
na consagração de um duplo grau de recurso jurisdicional em casos excepcionais, 
tem por objectivo possibilitar a intervenção do STA naquelas situações em que 
a questão a apreciar assim o imponha por força da sua relevância jurídica ou 
social de importância fundamental ou quando a admissão do recurso se mostra 
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

 II — Por carecer de relevo jurídico e social de importância fundamental e por se não 
evidenciar erro grosseiro, não é de admitir a revista de acórdão do TCAN que, 
no âmbito de processo de execução de julgado, decidiu que a anulação da liqui-
dação de uma taxa municipal, ainda que por vício de forma, implica a restituição 
da quantia pecuniária correspondente à taxa ilegalmente liquidada acrescida de 
juros de mora a partir do termo do prazo para execução espontânea da decisão 
judicial.

 III — O artigo 150.º do CPTA não afronta o artigo 20.º da CRP nem o direito de acesso 
à tutela jurisdicional efectiva, já que a Constituição não contém preceito que 
consagre o direito ao recurso para um outro tribunal em processo administrativo/
tributário ou em processo civil, pelo que o legislador apenas não pode suprimir 
ou inviabilizar globalmente a faculdade de recorrer.

Processo n.º 509/12 -30.
Recorrente: Município do Porto.
Recorrido: Altis — Sociedade de Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. O MUNICÍPIO DO PORTO, interpõe recurso de revista, ao abrigo do disposto no artigo 150.º 
do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte que concedeu parcial provi-
mento ao recurso que este Município interpusera da sentença prolatada pelo TAF do Porto no processo 
de execução de sentença anulatória do acto de liquidação de taxa pela emissão de alvará de licença de 
construção, efectuado à sociedade ALTIS  - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
E HOTELEIROS, S.A., mantendo a decisão de 1ª instância apenas no segmento que condenou o Mu-
nicípio a restituir o montante da taxa anulada, de € 1.430.751,51, acrescido de juros moratórios desde 
o termo do prazo de execução espontânea até efectivo e integral reembolso.



2336

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
i. A execução de sentença de anulação de liquidações de taxas municipais referente a operações de 

edificação  - quando anuladas com fundamento na omissão de formalidades de natureza procedimental 
que não contendem com os respectivos pressupostos  - pode e deve passar pela emissão de novo acto 
de liquidação pelo mesmo valor, e com base nos mesmos factos e fundamentos jurídicos, contanto que 
aquela omissão procedimental seja suprida.

ii. A emissão do segundo acto de liquidação, não constitui, nos termos e para os efeitos dos nºs 1 e 
2 do artigo 173.º do CPTA, a execução de um dever que não tenha sido cumprido com fundamento no 
acto entretanto anulado, mas sim a renovação desse acto, motivo pelo qual as limitações introduzidas 
por aquele n.º 2 quanto à irretroactividade dos actos administrativos aí previstos não lhe é aplicável.

iii. Por este motivo, a execução da sentença exequenda não passa nem pode passar pela restitui-
ção da quantia paga aquando da emissão do primeiro acto de liquidação, tanto mais que tal restituição 
acarretaria a anulação consequente dos actos administrativos de que tal pagamento constitui condição 
legal (maxime, do alvará de licença de construção n.º 166, de 24 de Julho de 2002), nos termos dos 
nºs 4 e 5 do artigo 76.º e dos artigos 116.º e 117.º do RJUE, facto que não pode ter sido pretendido nem 
pelo legislador nem pelo legislador com a exigência da reposição do statu quo ante.

iv. Apenas assim não seria se a sentença exequenda tivesse afectado os pressupostos do acto de 
liquidação de tal forma que se impedisse a respectiva renovação (v. g. se a anulação houvesse sido 
efectuada com fundamento na respectiva inconstitucionalidade ou na falta de incidência objectiva ou 
subjectiva), o que não sucedeu.

v. A decisão a proferir no processo de impugnação judicial do segundo acto de liquidação pode 
determinar novamente o pagamento da quantia cuja restituição o tribunal recorrido pretende que seja 
efectuada, motivo pelo qual, diversamente do que indica este último, o respectivo desfecho não é irre-
levante para os presentes autos.

vi. Face a sua importância fundamental, tanto pela respectiva relevância social como jurídica, 
e ainda pela necessidade de uma melhor aplicação do Direito na situação vertente, deverá o presente 
recurso ser admitido, nos termos do artigo 150.º do CPTA, tendo em conta não apenas o respectivo valor 
e o seu potencial aproveitamento para a definição dos procedimentos a adoptar em situações análogas 
pela generalidade das autarquias locais.

vii. As limitações introduzidas pelo artigo 150.º do CPTA, quando interpretado no sentido de 
negar o recurso a situações que, pelo respectivo valor e relevância impunham a sua admissão, viola o 
direito de acesso à tutela jurisdicional efectiva previsto no artigo 20.º da CRP.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações para pugnar, em suma, pela inadmissibilidade do 
recurso, pela constitucionalidade do art. 150º, do CPTA e pela manutenção do julgado.

1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de que o art. 150.º do 
CPTA não é inconstitucional e que o recurso não deve ser admitido por falta de verificação dos requi-
sitos contidos naquele preceito legal, argumentando do seguinte modo:

«(…) para justificar a admissão do recurso, a recorrente limita -se a invocar nas suas conclusões 
(VI), genericamente, a importância fundamental, tanto pela respectiva relevância social como jurídica, 
e, ainda, pela necessidade de uma melhor aplicação do direito na situação vertente, tendo em conta 
não apenas o respectivo valor e o seu potencial aproveitamento para a definição dos procedimentos a 
adoptar em situações análogas pela generalidade das autarquias locais, sem que invoque fundamen-
tos ou razões especificas e concretas que preencham os pressupostos de aplicação do normativo do 
artigo 150.º do CPTA e da admissibilidade da revista excepcional.

Assim sendo parece que o recurso deve ser rejeitado.
Mas mesmo que se entenda que a recorrente expôs as razões concretas pelas quais em seu en-

tendimento o recurso deve ser admitido, face à questão concreta em causa, o recurso não deve ser 
admitido.

Na verdade, a questão a apreciar prende -se com a execução de sentença anulatória de acto tri-
butário de liquidação, no caso por vício de forma (omissão de audição prévia).

Ora, salvo melhor juízo, tal questão não pode qualificar -se como juridicamente melindrosa ou 
socialmente relevante, uma vez que não está em causa a uniformização do direito.

Efectivamente, a recorrente não invoca que a doutrina e/ou jurisprudência (relativamente à con-
creta questão da execução de sentença anulatória de acto de liquidação de tributo) se vêm pronunciando 
em sentido diverso, gerando incerteza e instabilidade na resolução dessa questão.

Pelo contrário, como acentua, e muito bem, a entidade recorrida, as questões enunciadas pela 
recorrente não revestem especial complexidade, pois a sua resolução resulta da aplicação de normas 
jurídicas expressas e claras e que têm merecido ao longo dos anos um tratamento unânime e pacífico 
da nossa doutrina e jurisprudência.

Por outro lado, ainda, não invoca a recorrente, nem nós vislumbramos, erro grosseiro ou mani-
festo no acórdão recorrido.
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Pelo contrário, o douto acórdão recorrido, citando doutrina e jurisprudência que dão um tra-
tamento unânime às questões que a recorrente pretende ver apreciadas por este STA, sustenta a tese 
(a nosso ver correcta) de que a execução da sentença anulatória passa pelo reembolso à recorrida 
dos montantes indevidamente pagos, acrescidos do pagamento de juros de mora a contar do termo do 
prazo da execução espontânea, não sendo admissível a compensação.

(…)».
1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 

conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Con-
tencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível 
no âmbito do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no 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 n.º 5 do referido 
preceito legal

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional 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.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito. Trata -se, efectivamente, 
não de um recurso ordinário de revista, mas antes, como o legislador deixou sublinhado na Exposição 
de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VIII e n.º 93/VIII, de uma “válvula de segurança do sistema”, 
que só deve ser accionada nos estritos limites do preceito, sob pena de se desvirtuarem os fins tidos 
em vista pelo legislador.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor 
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser detectada 
não perante o interesse teórico ou académico da questão, mas perante o seu interesse prático e objectivo, 
medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia ou da sua vocação 
para ultrapassar os limites da situação singular.

Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, que 
aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante a 
relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia, 
e verificar -se -á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando 
apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efectuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja 
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando 
a sua análise tenha suscitado dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á quando estiver em causa um caso que apresente 
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes 
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, 
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.

Por outro lado, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há -de resultar 
da possibilidade de repetição noutros casos e necessidade de garantir a uniformização do direito, estando 
em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente e/ou contraditória, 
impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar dúvidas e alcançar 
melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designadamente, quando o caso 
concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos futuros e a decisão 
nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente insustentável, ou se suscitem fundadas 
dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e 
instabilidade na resolução dos litígios, tornando -se objectivamente útil a intervenção do STA na qua-
lidade de órgão de regulação do sistema.

Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, 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.»  - Acórdão do STA de 30/05/2007, no proc. n.º 357/07.

Vejamos, então, se tais requisitos se verificam no caso vertente.
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A ora Recorrida intentou contra o ora Recorrente impugnação judicial com vista a obter a anula-
ção da liquidação de taxas no montante de € 1.430.751,51 exigidas pela emissão do alvará de licença 
de construção n.º 166, de 24/7/2002, a qual veio a ser julgada procedente por sentença proferida em 
24/09/2004, transitada em julgado, que anulou tal liquidação. Em consequência do assim decidido, e 
para seu cumprimento, a ora Recorrida instaurou processo de execução de julgado, onde foi proferida 
sentença que condenou o Município do Porto a «executar, no prazo de 30 dias úteis após a notificação 
da decisão, cabalmente a sentença, processando o montante em falta (€ 1.430.751,51), acrescido dos 
competentes juros indemnizatórios devidos até ao termo do prazo de execução espontânea e moratórios 
a partir daí até efectivo e integral reembolso (…)».

Insurgindo -se contra esta decisão, o Município interpôs recurso para o TCAN, defendendo, além 
do mais, que tendo a liquidação sido anulada apenas por vício de forma (violação do direito de audi-
ção), pode a mesma ser repetida, embora expurgada da ilegalidade assacada, com a possibilidade de 
se operar na 2ª liquidação a compensação da taxa que se mostre devida com a taxa já paga e anulada. 
Na sua óptica, só deste modo é possível dar cumprimento à lei e ao ordenado na sentença anulatória, 
já que o pagamento da taxa em causa é condição de eficácia e validade da já consumada emissão do 
alvará de licença de construção, e, nesta circunstância, a devolução ordenada na sentença recorrida é 
ilegal, violando os artigos 76º, 116º e 117º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro.

O acórdão do TCA Norte (que constitui o objecto do presente recurso de revista) negou parcial 
provimento ao recurso, mantendo a sentença da 1ª instância no que toca à determinada restituição do 
valor da taxa anulada, acrescida de juros moratórios contados a partir do termo do prazo de execução 
espontânea até efectivo e integral reembolso (revogando essa decisão quanto à condenação de paga-
mento de juros indemnizatórios e de sanção pecuniária compulsória).

Segundo o referido acórdão, «... a norma do artigo 100º da Lei Geral Tributária preceitua o 
seguinte: “A administração tributária está obrigada, em caso de procedência total ou parcial de recla-
mação, 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 compensatórios, 
se for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão.”

Constitui entendimento jurisprudencial firmado o de que, “a obrigação da administração tri-
butária de executar os julgados surge imediatamente com o trânsito em julgado da decisão judicial 
 - assim, por todos, acórdão STA (Pleno da Secção de Contencioso Tributário) de 2 Dez. 2009, processo 
n.º 0570A/08, disponível no sítio www.dgsi.pt.

Assim, anulado judicialmente um acto tributário, fica a administração obrigada a reintegrar a 
ordem jurídica violada pelo acto considerado ilegal, reconstituindo a situação actual hipotética que 
presumivelmente existiria se a ilegalidade não tivesse sido praticada (…).

Aliás, não é senão esse o sentido do disposto no artigo 173.º, n.º 1 do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos (CPTA) que, por força do disposto no artigo 146.º, n.º 1 do CPPT, é aplicável 
à execução das sentenças de anulação de actos tributários.(…).

Ora, face ao disposto na norma do n.º 2 do artigo 173º do CPTA (...) é hoje seguro que não podem 
ser praticados em execução de julgado anulatório actos dotados de eficácia retroactiva que envolvam 
a imposição de deveres, tal como sucede com os actos de liquidação de impostos ou de taxas. Por isso, 
“está afastada a possibilidade de atribuição de efeito retroactivo a actos de liquidação renovadores 
de actos anulados”  - nestes termos, Jorge Lopes de Sousa, ob. cit. pág. 47.

Da inviabilidade da atribuição de eficácia retroactiva a actos de liquidação de tributos renovado-
res de actos de liquidação anulados com fundamento em vício de natureza não substancial decorrerá, 
como consequência lógica incontornável, que, uma vez anulado o acto, se impõe à administração 
tributária que, em execução de julgado e sem prejuízo da renovação do acto, proceda à restituição 
daquilo que recebeu, uma vez que, com a anulação, deixa de haver fundamento jurídico para que o 
montante pago em cumprimento da obrigação tributária emergente do acto de liquidação entretanto 
anulado se mantenha na disponibilidade da Fazenda Pública  - no mesmo sentido, cf. acórdão STA 25 
Jun. 2009, recurso 0346/09, disponível em versão integral no sítio www.dgsi.pt.

Nesta perspectiva, que se nos afigura ser a que corresponde à boa interpretação da lei, bem deci-
diu a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto quando, tendo verificado que o Município 
do Porto não restituiu a quantia correspondente à taxa paga na sequência da liquidação anulada, o 
condenou a proceder a esse pagamento no prazo de 30 dias, nos termos que decorrem do disposto no 
artigo 179º, n.º 4 do CPT, aplicável por força do estatuído no artigo 146º, n.º 1 do CPPT, uma vez que 
do julgado anulatório decorria tal obrigação de restituição.».

E argumentou -se que a decisão proferida em 1ª instância não viola o disposto nos arts. 76.º, 116.º 
e 117.º do DL n.º 555/99, pois, «Ainda que a lei determine, como determina, que a emissão do alvará 
de licença de construção está sujeita e depende do pagamento das taxas que forem devidas, não cremos 
que possa disputar -se que o acto de liquidação dessas taxas está sujeito ao controlo contencioso de 
legalidade nos mesmos termos em que o está qualquer outro acto de liquidação de taxas ou impos-
tos. De resto, importa ter presente que “a cobrança da taxa não é pressuposto do licenciamento; o 



2339

licenciamento é que é pressuposto da sua cobrança”  - nestes termos, Maria José Castanheira Neves 
 - Fernanda Paula Oliveira  - Dulce Lopes, Regime Jurídico da urbanização e Edificação, comentado, 
Almedina, pág. 494.».

Mais se entendeu que a questão da 2ª liquidação que a Recorrente alega ter entretanto efectuado 
é irrelevante na problemática em apreço, tanto por se tratar de questão nova que não foi submetida à 
apreciação do tribunal recorrido, como porque «essa compensação de dívidas por iniciativa da admi-
nistração tributária prevista no artigo 89º do CPPT, a admitir -se, haverá de ter lugar em execução 
espontânea de julgado e os seus requisitos devem verificar -se até ao termo do respectivo prazo, o 
que, no caso, não sucedeu, pois a admitir -se que teve lugar, ocorreu, necessariamente, em momento 
posterior ao da sentença e esta considerou (sem que nisso tenha sido objecto de impugnação por esta 
via de recurso) que o Recorrente não executou espontaneamente o julgado anulatório aqui em causa.»

E, no que toca aos juros moratórios, julgou -se que «implicando a execução da sentença a resti-
tuição de uma quantia pecuniária correspondente à taxa ilegalmente liquidada, já se mostram, porém, 
devidos juros de mora a partir do termo do prazo da sua execução espontânea (artigos 102º, n.º 2 da 
LGT), pelo que, neste segmento, a sentença recorrida merece confirmação  - cf. acórdão STA 25 Jun. 
2009, recurso 0346/09, anteriormente citado.».

Com o presente recurso de revista pretende o Município do Porto insistir no erro de julgamento 
que, na sua óptica, foi cometido nas instâncias, defendendo o entendimento de que o cumprimento da 
sentença anulatória da liquidação de taxa por vício de forma se efectiva simplesmente com a renovação 
do acto através da realização de novo acto de liquidação da taxa devida e da eventual compensação de 
créditos a apurar nos termos desta 2.ª liquidação, e nunca por meio da restituição do montante da taxa 
anulada acrescido de juros de mora. Ou seja, sustenta, em suma, que o acórdão recorrido, tal como a 
sentença de 1ª instância, incorreu em erro de julgamento na interpretação e aplicação da norma contida 
no artigo 173.º do CPTA e das disposições contidas nos arts. 76º, 116º e 117º, do DL n.º 555/99.

E advogando que a matéria assume relevância jurídica pela sua dificuldade, repetição e impacto 
social, reclamando, também por isso, uma interpretação pacificadora e uniforme pelo STA, coloca uma 
questão para resolução neste recurso: a de saber se na execução do julgado que determinou a anulação 
de acto de liquidação de uma taxa por vício de forma, deve ordenar -se a restituição do montante pago 
ou deve operar -se a compensação em face do valor que vier a resultar da renovação do acto através de 
uma 2ª liquidação.

Todavia, a equacionada questão reconduz -se a uma tarefa de interpretação de normas jurídicas 
que não revelam especial ou particular complexidade do ponto de vista jurídico, sem dificuldade ou 
relevância superior à comum, que logrou recolher decisões judiciais conformes nas duas instâncias e 
que mostram ter sufragado posições doutrinárias e jurisprudenciais que aí se mostram expressamente 
citadas, carecendo, por isso, de especial relevo jurídico.

O que a Recorrente pretende é a apreciação do acerto do decidido quanto ao dever de restituição de 
taxa cuja liquidação foi judicialmente anulada e do dever de pagar juros moratórios calculados a partir 
do termo do prazo de execução espontânea da sentença anulatória. Não se antevê, por conseguinte, que 
a questão assuma uma relevância jurídica de importância fundamental.

E também se não patenteiam interesses comunitários de grande importância que pudessem, por 
si só, legitimar a admissão da revista, que, destarte, carece de particular relevo social, não indo além 
dos interesses em litígio, não ultrapassando, pois, os limites do caso concreto.

Por fim, a interpretação e aplicação da norma contida no artigo 173.º do CPTA não tem suscitado 
divisão na doutrina e na jurisprudência, não se antevendo a necessidade de intervenção do Supremo 
Tribunal Administrativo para uma melhor aplicação do direito no sentido objectivo que acima se assina-
lou. Pelo contrário, tanto a doutrina (1) como a jurisprudência (2) têm feito uma interpretação consensual 
do preceito, defendendo que em caso de anulação de tributo se impõe à entidade liquidadora a recons-
tituição da situação jurídica hipotética que existiria caso não tivesse sido praticado o acto anulado, o 
que inclui, necessariamente, a restituição da quantia paga por força do acto que veio a desaparecer da 
ordem jurídica por força da sua anulação.

E porque também não se visiona na apreciação feita pelo tribunal recorrido qualquer erro grosseiro 
ou decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável que imponha 
a admissão da revista como claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, fica afastada 
a necessidade de o Tribunal intervir nesse quadro.

Por todo o exposto, e não bastando para o preenchimento dos pressupostos contidos no artigo 150.º 
do CPTA o apelo ao carácter alegadamente erróneo da decisão do Tribunal “a quo”, conclui -se que, no 
caso dos autos, não é admissível a revista.

Finalmente, quanto à invocada questão da inconstitucionalidade do artigo 150.º do CPTA, também 
não assiste razão à Recorrente, pois o preceito não afronta o artigo 20.º da Constituição da República 
Portuguesa nem o direito de acesso à tutela jurisdicional efectiva, já que a Constituição não impõe a 
existência de um segundo grau de jurisdição.
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Como tem sido afirmado pelo Tribunal Constitucional, a nossa Lei Fundamental não contém 
preceito expresso que consagre o direito ao recurso para um outro tribunal, nem em processo adminis-
trativo/tributário, nem em processo civil, pelo que o legislador apenas não pode suprimir ou inviabilizar 
globalmente a faculdade de recorrer. Como se pode ler no seu acórdão n.º 36/2009, de 20/01/2009, «... 
relativamente ao direito de acesso aos tribunais, constitui reiterado entendimento deste Tribunal o de 
que do artigo 20.º, n.º 1, da CRP não decorre um direito geral a um duplo grau de jurisdição, como 
já se explicitou nos atrás parcialmente transcritos Acórdãos nºs 489/95 e 1124/96. Como se referiu no 
Acórdão n.º 638/98 (na senda do já exposto, entre outros, nos Acórdãos nºs 210/92, 346/92, 403/94, 
475/94, 95/95, 270/95, 336/95, 715/96, 328/97, 234/98 e 276/98, e explicitando orientação posterior-
mente reiterada em numerosos arestos, designadamente nos Acórdãos nºs 202/99, 373/99, 415/2001, 
261/2002, 302/2005, 689/2005, 399/2007 e 500/2007):

“7. O artigo 20.º, n.º 1, da Constituição assegura a todos «o acesso ao direito e aos tribunais 
para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada 
por insuficiência de meios económicos».

Tal direito consiste no direito a ver solucionados os conflitos, segundo a lei aplicável, por um 
órgão que ofereça garantias de imparcialidade e independência, e face ao qual as partes se encon-
trem em condições de plena igualdade no que diz respeito à defesa dos respectivos pontos de vista 
(designadamente sem que a insuficiência de meios económicos possa prejudicar tal possibili dade). Ao 
fim e ao cabo, este direito é ele próprio uma garantia geral de todos os restantes direitos e interesses 
legalmente protegidos.

Mas terá de ser assegurado em mais de um grau de jurisdição, incluindo-se nele também a ga-
rantia de recurso? Ou bastará um grau de jurisdição?

A Constituição não contém preceito expresso que consagre o direito ao recurso para um outro 
tribunal, nem em processo administrativo, nem em processo civil; e, em processo penal, só após a última 
revisão constitucional (constante da Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro), passou a incluir, 
no artigo 32.º, a menção expressa ao recurso, incluído nas garantias de defesa, assim consagrando, 
aliás, a jurisprudência constitucional anterior a esta revisão, e segundo a qual a Constituição consa-
gra o duplo grau de jurisdição em matéria penal, na medida (mas só na medida) em que o direito ao 
recurso integra esse núcleo essencial das garantias de defesa previstas naquele artigo 32.º (...)

Na verdade, este Tribunal tem entendido, e continua a entender, com A. Ribeiro Mendes (Di-
reito Processual Civil, III  - Recursos, AAFDL, Lisboa, 1982, p. 126), que, impondo a Constituição 
uma hierarquia dos tribunais judiciais (com o Supremo Tribunal de Justiça no topo, sem prejuízo da 
competência própria do Tribunal Constitucional  - artigo 210.º), terá de admitir -se que «o legislador 
ordinário não poderá suprimir em bloco os tribunais de recurso e os próprios recursos» (cf., a este 
propósito, Acórdãos n.º 31/87, Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 9.º, p. 463, e n.º 340/90, id., 
vol. 17.º, p. 349).

Como a Lei Fundamental prevê expressamente os tribunais de recurso, pode concluir -se que o 
legislador está impedido de eliminar pura e simplesmente a faculdade de recorrer em todo e qualquer 
caso, ou de a inviabilizar na prática. Já não está, porém, impedido de regular, com larga margem de 
liberdade, a existência dos recursos e a recorribilidade das decisões (cf. os citados Acórdãos nºs 31/87 
e 65/88, e ainda n.º 178/88 (Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 12.º, p. 569); sobre o direito à 
tutela jurisdicional, ainda Acórdãos n.º 359/86 (Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 8.º, p. 605), 
n.º 24/88 (Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 11.º, p. 525) e n.º 450/89 (Acórdãos do Tribunal 
Constitucional, vol. 13.º, p. 1307).».

No caso vertente, o direito ao acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional efectiva foram adequa-
damente assegurados pelo legislador ordinário e gozados efectivamente pelo Município em defesa 
dos seus direitos, através de recurso ordinário da sentença de 1ª instância para o TCAN, onde foram 
conhecidos os erros de julgamento que imputara a essa decisão e que ora pretende novamente invocar, 
pelo que não se mostram violadas aquelas exigências constitucionais.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente 
Torrão.

(1) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA no Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Áreas 
Editora, 6.ª edição, volume II, pág. 525.

(2) Cfr., entre outros, o Acórdão proferido pelo STA em 3/3/2010, no Rec. n.º 1065/09. 
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 Acórdão de 11 de Julho 2012.

Assunto:

Recurso jurisdicional de revista. artigo 150º do CPTA. Pressupostos de admissibili-
dade.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excepcional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de 
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.

 III — Não assume aquela relevância fundamental nem se apresenta como clara a ne-
cessidade de admissão deste recurso para reapreciação de questão atinente ao 
direito de dedução e reembolso do IVA apreciada e decidida concordantemente 
pelas instâncias, mediante aplicação à particular e concreta factualidade subja-
cente as atinentes normas do CIVA.

Processo n.º: 515/12 -30
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: EDIA — Empresa de Desenvolvimento e Infra -estruturas do Alqueva, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.

Recurso de revista – cfr. art.º 150º do CPTA  -.
Apreciação preliminar sumária de admissibilidade – cfr. art.º 150º n.º 5 do CPTA -.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo.
A Autoridade Tributária e Aduaneira interpôs o presente recurso de revista da decisão do Tri-

bunal Central Administrativo Sul (Secção Tributária) que, confirmando integralmente a sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, manteve a decretada procedência da impugnação judicial 
antes e oportunamente deduzida pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Al-
queva, SA  -, e, em consequência, manteve a também decretada anulação da liquidação adicional de 
IVA impugnada.

Sustenta em síntese e fundamentalmente que se verificam os requisitos legais de admissibilidade 
do presente recurso de revista para eventual reapreciação da questão “… da apreciação da existência, 
ou não, do direito ao reembolso do IVA, suportado por sociedade com custos pela construção das casas 
(no caso, a Aldeia da Luz) que consubstancia o valor da indemnização a esses proprietários por terem 
abandonado as casas onde anteriormente viviam.”.

Para intentar demonstrar a admissibilidade do presente recurso de revista, alega
Que “… tal questão assume relevância jurídica ou social, de importância fundamental, por-

quanto, se está perante uma questão jurídica de elevada complexidade cujo tratamento pode suscitar 
dúvidas sérias na jurisprudência e doutrina, dado que se trata, no fundo de saber se o IVA pode, ou 
não, ser separado do cômputo de uma indemnização quando esta comporta um preço em espécie 
sujeito a IVA.”,

Que “… a resposta a dar à presente questão jurídica pode interessar a um leque alargado de 
interessados …”

E que deve “… ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre 
matéria jurídica de elevada relevância e complexidade cujo tratamento pode suscitar dúvidas sérias na 
jurisprudência e doutrina, que pode interessar a um leque alargado de interessados, sendo necessária 
a intervenção do órgão de cúpula da justiça administrativa e tributária para uma melhor aplicação 
do direito …”.

Adrede não pode deixar de considerar e expressamente referir tratar -se de “… um caso muito 
concreto …”.

A Impugnante e ora Recorrida contra -alegou oportunamente sustentando a não verificação dos 
pressupostos de admissão do presente recurso excepcional de revista, desde logo porque a Recor-
rente não alegou nem demonstrou que a questão suscitada seja susceptível de assumir relevância 
jurídica ou social capaz de viabilizar a sua qualificação como de importância jurídica ou social 
fundamental.
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Alega com efeito que “… se não verifica o pressuposto de importância fundamental da questão 
em função da sua relevância jurídica ou social …”,

Que, “As decisões proferidas pela 1ª e 2ª instâncias foram -no no âmbito da solução jurídica 
plausível para a questão, no quadro legal vigente …”,

Que “A única dificuldade centrou -se somente no esforço de adaptação das vicissitudes da atividade 
da recorrida, sempre no pressuposto de existir neste caso específico uma relação directa e imediata 
entre as aquisições sujeitas a imposto (vistas como um todo) e as operações tributadas (que fazem 
parte da Única atividade da Recorrida.”

E que, pela sua especificidade, “este caso será improvavelmente repetido, …, o que afasta desde 
logo a necessidade de um recurso de revista para consolidar o enquadramento normativo de situações 
futuras.”,

Para, a final, concluir que “… não deve ser admitido o presente Recurso Excepcional de Revista 
porque não estão verificados, nem provados, os pressupostos de admissão previstos no artigo 150º 
n.º 1 e 2 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos e Fiscais…”.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo teve 
depois vista nos autos emitindo pronúncia apenas quanto à questão da competência desta Secção de 
Contencioso Tributário, opinando antes, com apoio doutrinário que convoca, a saber, Casalta Nabais 
e Jorge Lopes de Sousa, respectivamente em Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei 
Geral Tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário e Código de Procedimento e 
Processo Tributário, Anotado e Comentado, pela exclusividade deste meio processual – recurso excep-
cional de revista previsto pelo artigo 150º do CPTA – para a jurisdição administrativa e pela sua não 
aplicabilidade ao contencioso tributário.

Porque inscrita em sede da competência desta Secção, já depois de tomados os vistos dos Ex.mos 
Senhores Juízes Adjuntos, foram as partes convidadas a pronunciar -se – cfr. despacho do relator de 
fls. 489, v.º  -.

Sobre esta questão prévia opinou apenas a ora Recorrente Administração Tributária sustentando, 
em síntese e fundamentalmente, que a admissão deste meio processual de recurso de revista extraor-
dinária da jurisdição administrativa é também aplicável ao contencioso tributário, como, aliás, vem 
reconhecendo a jurisprudência desta Secção que convoca e identifica.

Cumpre decidir.
Em primeiro lugar e prejudicialmente da questão da competência. Isto é, da aplicabilidade ou não 

ao contencioso tributário do recurso excepcional de revista previsto pelo artigo 150º do CPTA.
Não é isenta de dúvidas sérias e controvérsia doutrinária e jurisprudencial a suscitada questão 

prévia.
Apontando no sentido proposto pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público, isto é, da inadmis-

sibilidade deste recurso extraordinário de revista ao contencioso tributário, podem ver -se os acórdãos 
desta Secção de Contencioso Tributário de 18.04.2007 e de 16.01.2008, tirados respectivamente nos 
processos n.º 97/07 e 564/07.

Aceitando antes a admissibilidade deste recurso também em sede de contencioso tributário 
pronunciara -se já também alguma outra jurisprudência, a saber e entre outros, os acórdãos de 04.10.06, 
de 29.11.06, de 12.12.2006 e de 30.05.2007, proferidos respectivamente nos processos n.º 854/06, 
729/06, 584/06 e 257/07,

E mais recentemente, de forma uniforme e constantemente, entre outros, os acórdãos proferidos 
nos processos n.º 1075/11 e n.º 899/11, em 12.01.2012, e processos n.º 1140/11, 237/12 e 284/12, em 
26.04 de 2012,

Podendo afirmar -se agora que este entendimento vem logrando consolidação jurisprudencial em 
termos de, pelo menos, merecer consagração decisória, já perante o disposto no artigo 8º n.º 3 do Código 
Civil que, no domínio das leis, sua interpretação e aplicação, e a fim de obter interpretação e aplicação 
uniformes do direito, ao julgador recomenda considere os casos que mereçam tratamento análogo.

Porque assim, acorda -se em indeferir a questão prévia suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Mi-
nistério Público junto deste Supremo Tribunal e, em consequência, julgar competente para o recurso 
excepcional de revista (artigo 150º do CPTA) também a Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo.

Vejamos agora, como cumpre  - cfr. art.º 150º n.º 5 do CPTA  -, se, in casu, se verificam ocorrer 
ou não os pressupostos de admissibilidade.

A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Ad-
ministrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva 
“Das decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excep-
cionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental 
ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação do direito.”, 
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vem acentuando repetida, uniforme e pacificamente o carácter estritamente excepcional deste recurso 
jurisdicional de revista,

Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, 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 a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admis-
são do recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem 
doutrinando e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social 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”.

Já no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do 
direito a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há -de resultar da capacidade 
de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente 
quando o caso concreto 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 juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios ….

(Neste sentido, os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012, 
processo n.º 182/12, desta Secção de Contencioso Tributário).

Ora, a questão suscitada, a “… da apreciação da existência, ou não, do direito ao reembolso do 
IVA, suportado por sociedade com custos pela construção das casas (no caso, a Aldeia da Luz) que 
consubstancia o valor da indemnização a esses proprietários por terem abandonado as casas onde 
anteriormente viviam.”,

Conheceu decisão conforme das instâncias chamadas a decidir – o TT de 1ª Instância e o TCA-
Sul, já em sede de recurso jurisdicional ordinário, – e recolheu também parecer concordante do Ex.mo 
Magistrado do Ministério Público junto deste último Tribunal Superior.

Recolhe ainda, como os autos proficientemente evidenciam, opinião academicamente consonante 
de dois Ilustres Fiscalistas, a saber, Saldanha Sanches e Xavier de Bastos, oportunamente chamados a 
emitir pronúncia consultiva – cfr. fls. 41 a 75 e 76 a 96  -,

Em termos de poder concluir -se agora e para o efeito jurídico - processual que cumpre – apreciação 
preliminar sumária de admissibilidade do presente recurso – que a questionada decisão judicial não é 
ostensivamente errada nem juridicamente insustentável, nem pode a controvertida apreciação/decisão 
produzida pelas instâncias qualificar -se como susceptível de integrar “erro grosseiro ou decisão des-
cabidamente ilógica e infundada …”.  

Daí que, por este ponto, não seja manifestamente caso de lançar mão da “válvula de segurança do 
sistema” que o legislador cuidou de apontar na Exposição dos Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII 
e 93/VIII que precederam a consagração deste extraordinário meio de recurso excepcional de revista 
como sua especial característica.

E não se vê também que a matéria subjacente se tenha revelado e seja “de elevada relevância e 
complexidade” jurídicas susceptíveis de “suscitar dúvidas sérias na jurisprudência e doutrina.”, nem 
que a questão apreciada e decidida pelas instâncias “seja de complexidade superior ao comum em ra-
zão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de enquadramento normativo especialmente 
complexo ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis”.

Como se deixa dito a solução encontrada logrou recolher opinião doutrinária e decisões judiciais 
conformes.

E a questão suscitada, mesmo entendida com o alargamento invocado no ponto 6. do requeri-
mento de interposição do recurso  - “…saber se o IVA pode, ou não, ser separado do cômputo de uma 
indemnização quando esta comporta um preço em espécie sujeito a IVA.”  - foi abordada e dirimida 
pelas instâncias no âmbito do quadro legal vigente, estável e aplicável, mediante prévia, esclarecida 
e esclarecedora definição dos particulares contornos e globalidade da actividade da aqui Recorrida 
EDIA, SA.

Com efeito, as decisões judiciais proferidas não deixaram de considerar, ponderar e aplicar, já 
à luz das particularidades do caso subjacente, decorrentes além do mais da natureza e fins da EDIA, 
levados ao texto dos DL n.º 33/95, de 11 de Fevereiro, 21/A/98, de 6 de Fevereiro e 335/2001, de 24 de 
Dezembro, as atinentes e aplicáveis normas do CIVA, a saber, artigos 3º e 20º, à luz da jurisprudência 
deste Supremo Tribunal e da sua declarada consonância com a 6ª Directiva – cfr., na sentença do TT de 
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1ª instância, páginas 189 e 190  -, sobre o direito à dedução e reembolso do IVA antes suportado na fase 
de construção da designada nova aldeia da luz e não repercutido na subsequente atribuição, em sede 
de indemnização, daquelas construções/casas aos particulares agora e assim realojados e indemnizados 
pelos prejuízos decorrentes da construção do Alqueva.

A controvérsia proposta não se revela, assim, susceptível de expansão para além dos limites da 
situação singular em que se verificou, o que, aliás, a própria Recorrente, a Administração Tributária, 
não pôde deixar de reconhecer e a Recorrida EDIA acentuou.

Daí que, aquela questão, já pela sua especificidade e particularidade, também não seja susceptível 
de qualificar -se, designadamente para o efeito que cumpre, de elevada relevância jurídica ou social, nem 
se configurou, na apreciação e decisão que conheceu das instâncias, como de elevada complexidade, 
complexidade capaz de suscitar dúvidas sérias na jurisprudência e doutrina,

Até porque, como se deixa dito e decorre dos autos, a complexidade subjacente se confinou à 
mera subsunção da particular factualidade às atinentes e específicas normas do CIVA sobre o direito à 
dedução deste concreto imposto, num quadro normativo concreto e estável.

Não pode pois acolher -se entendimento que permita qualificar as operações exegéticas a que houve 
de proceder de complexidade superior, tanto mais que nem requereram ou envolveram necessidade de 
compatibilização de diferentes regimes legais potencialmente aplicáveis.

Acresce, como aliás se deixa dito, que a questão colocada e a solução encontrada pelas instâncias, 
já sindicada em sede de recurso ordinário, não revela, como cumpriria, ainda para este efeito particular 
– admissão do recurso especial de revista –, qualquer capacidade de expansão para além dos limites da 
situação particular em que se verificou.

Concede -se que a questão jurídica suscitada, entendida com o alargamento invocado, poderá 
constituir questão jurídica teórica e academicamente interessante, porventura susceptível de suscitar 
diversidade de opiniões.

Tal é porém apanágio salutar da generalidade das questões jurídicas e da controvérsia que sempre 
suscitam.

Mas ainda assim e perante o que exposto fica, não se revela, no quadro apreciativo e decisório 
em que se verificou, capaz de, por si só, demandar ou sequer aconselhar a requerida reapreciação 
extraordinária por este Supremo Tribunal, em sede de recurso especial de revista, consagrado pelo 
dito artigo 150º do CPTA, que, como a melhor jurisprudência vem reconhecendo, é, por definição, 
excepcional e só deve ser admitido nos seus estritos e precisos termos.

Dizer ainda, antes de concluir, que nem o elevado valor económico subjacente – liquidação adi-
cional de IVA no montante global de € 9.113.698,54 – colhe para o efeito.

O legislador, na verdade e bem coerentemente, nunca convocou ou elegeu o valor económico 
subjacente como requisito ou pressuposto deste extraordinário e excepcional recurso de revista.

Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo em 
considerar não verificados os pressupostos legais de admissibilidade do presente recurso (artigo 150º 
do CPTA) e, em consequência, acordam em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente Administração Tributária.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Alfredo Madureira (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Oposição à Execução Fiscal. Responsável Subsidiário. Coimas. Nulidade da Sentença 
Por Excesso de Pronúncia. Nulidade Processual Por Falta de Notificação do Parecer 
do Ministério Público. Sanação.

Sumário:

 I — Não enferma de nulidade por excesso de pronúncia a sentença que conhece de 
questão que, embora não suscitada pelas partes, o foi no parecer do Ministério 
Público em primeira instância, pois o Ministério Público tem legitimidade para 
suscitar outras questões de legalidade (para além das suscitadas pelas partes no 
processo) nos termos das suas competências legais – cfr. o artigo 51.º do ETAF e 
o n.º 1 do artigo 121.º do CPPT;
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 II — Neste tipo de processos instaurados na sequência de reversão de coimas, que são 
formalmente de oposição a execução fiscal, está em causa uma responsabilidade 
prevista no RGIT, a entender -se que é a oposição à execução o único meio que o 
revertido pode utilizar para a defesa dos seus interesses, têm de ser asseguradas 
neste meio processual condições de defesa idênticas às que são proporcionadas 
ao arguido no processo contra -ordenacional, designadamente a possibilidade 
de conhecer oficiosamente de todas as questões relevantes, em que se inclui a de 
«alterar a decisão do tribunal recorrido sem qualquer vinculação aos termos e 
ao sentido da decisão recorrida», que é própria dos recursos jurisdicionais em 
processos de contra -ordenações.

 III — Tem -se por sanada, nos termos da parte final do artigo 208.º do CPC, a nulidade 
processual por falta de notificação do parecer do Ministério Público, se este veio 
depois a ser notificado às partes e, por ausência de qualquer pronúncia sobre o 
respectivo teor, a decisão foi depois confirmada.

Processo n.º 534/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António da Silva Ferreira.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

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

e Fiscal de Penafiel, de 25 de Janeiro de 2012, que julgou procedente a oposição deduzida por António 
da Silva Ferreira, com os sinais dos autos, à execução fiscal n.º 1880.2006.01013955, instaurada pelo 
Serviço de Finanças de Santo Tirso contra a Sociedade Cempés, Lda., para cobrança coerciva de dívidas 
por coimas fiscais no montante de 17.173,64 euros, objecto de reversão contra o ora recorrido, para o 
que apresentou as conclusões seguintes:

A. Salvo o devido respeito, entende a Fazenda Pública que deve ser considerada nula a sentença, 
por o douto tribunal “a quo” se ter pronunciado sobre questões que não devia conhecer, i.e., por ter 
conhecido de questão que não é de conhecimento oficioso ou que tenha sido suscitada pelas partes, em 
violação do disposto no art.º 125.º do CPPT, alínea d) do n.º 1 do art. 668, 664º e n.º 2 do art.º 660.º, 
todos do CPC.

B. O oponente/recorrido na sua petição inicial firmou o seu pedido na ilegitimidade por falta de 
exercício de facto da gerência da executada originária.

C. No entanto, o douto tribunal “a quo” fundamentou a sua decisão no facto do processo de execução 
fiscal não ser o adequado para a cobrança de dívidas emergentes de responsabilidade civil extracontratual 
e na falta de norma, à data da instauração da execução, que possibilitasse tal cobrança.

D. Nestes termos, o tribunal “a quo” excedeu -se na sua pronúncia, pois não tendo o oponente 
invocado qualquer outro fundamento que não fosse a ilegitimidade por falta do exercício de facto da 
gerência, não podia a Meritíssima Juiz conhecer daquela questão.

E. Mesmo que os Venerandos Conselheiros considerem que a douta sentença não extravasou os 
limites legais definidos, cometendo excesso de pronúncia, o processo judicial de oposição enferma de 
nulidade, pois a Fazenda Pública não foi notificada do parecer do Ministério Público, não lhe tendo 
sido dada a faculdade de se pronunciar sobre o seu conteúdo e sentido, em violação do disposto no 
n.º 2 do art.º 121.º do CPPT,

F. E em desrespeito pelo princípio do contraditório, nos termos expostos no n.º 3 do art.º 3.º do CPC.
G. Assim, o digno Magistrado do Ministério Público suscitou uma questão nova, tendo a Meri-

tíssima Juiz decidido no sentido propugnado pelo MP, sem que a Fazenda Pública, tenha sido ouvida 
sobre tal questão.

H. Assim, entende a Fazenda Pública que se impõe a anulação da sentença e termos subsequentes, 
nos termos do art. 201º, 2, do CPC.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Por despacho de fls. 142 a 144 dos autos a juíza “a quo” pronunciou -se sobre a alegada nuli-

dade por excesso de pronúncia, sustentando que esta não ocorre pois que o tribunal deixou de apreciar 
o mérito dos autos, pois o mesmo ficou prejudicado, com a questão suscitada em sede de parecer pelo 
Digno Magistrado do Ministério Público e quanto à nulidade processual por falta de notificação do 
parecer do Ministério Público, reconhecendo razão à recorrente, relativamente à falta do cumprimento 
do disposto no art. 121.º n.º 2, do CPPT, invocando que tal se deveu a mero lapso e mandando notificar 
as partes de tal parecer, nomeadamente em respeito do princípio do contraditório, concedendo -lhes 
para tal um prazo de 10 (dez) dias (cfr. despacho, a fls. 143 dos autos).
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4 – O Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 153 (frente e verso), 
no qual sustentou a improcedência do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questões a decidir
São as de saber se a sentença é nula por excesso de pronúncia, por ter conhecido de questão não 

suscitada pelo oponente, e se ocorre nulidade processual em razão da não notificação do parecer do 
Ministério Público em 1.ª instância, no qual se suscitava questão nova.

6 – Apreciando.
6.1 Da alegada nulidade da sentença recorrida por excesso de pronúncia.
A sentença recorrida, a fls. 123 a 127 dos autos, julgou procedente a oposição deduzida pelo ora 

recorrido e extinta a execução contra ele revertida, por ter entendido, que a reversão não podia ter 
ocorrido, pois que o processo de execução fiscal não é o meio processual adequado para a cobrança de 
dívidas emergentes de responsabilidade civil extracontratual (…) em momento anterior ao da entrada 
em vigor da Lei 3 -B/2010 de 28 de Abril, que deu nova redacção ao art. 148.º, n.º 1, alínea c) do CPPT 
e, no caso dos autos, os processos de execução fiscal foram instaurados em data anterior à da entrada 
em vigor daquele diploma legal (cfr. sentença recorrida, a fls. 126 dos autos).

Alega a recorrente (cfr. as conclusões A) a D) das suas alegações de recurso) que o tribunal “a 
quo” excedeu -se na sua pronúncia, pois não tendo o oponente invocado qualquer outro fundamento 
que não fosse a ilegitimidade por falta do exercício de facto da gerência, não podia a Meritíssima Juiz 
conhecer daquela questão.

Vejamos.
Olhando ao teor da petição inicial oportunamente apresentada pelo recorrido (a fls. 7 a 9 dos 

autos), constata -se que tem razão o recorrente quando alega que o único fundamento invocado pelo 
então oponente como fundamento da sua oposição foi o da sua pretensa ilegitimidade, decorrente do 
não exercício de facto das suas funções de gerente, fundamento este que não chegou a ser apreciado 
pelo tribunal “a quo”, pois que ficou prejudicado em razão da procedência da questão prévia suscitada 
no parecer do Ministério Público em 1.ª instância (a fls. 117 a 128 dos autos).

Não cometeu, porém, o tribunal “a quo” qualquer excesso de pronúncia, daí que se não verifique 
a nulidade prevista na parte final do n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de processo Tri-
butário (CPPT), pois que o juiz “a quo” não emitiu pronúncia sobre questão que não devesse conhecer.

De facto, por um lado, a questão de o processo de execução fiscal não ser o adequado para a 
cobrança de dívidas emergentes de responsabilidade civil extracontratual e da falta de norma, à data 
da instauração da execução, que possibilitasse tal cobrança foi suscitada pelo Ministério Público no 
seu parecer – como dá, aliás, conta a sentença recorrida – sendo que o Ministério Público tem legiti-
midade para suscitar outras questões de legalidade (para além das suscitadas pelas partes no processo) 
nos termos das suas competências legais – cfr. o artigo 51.º do ETAF e o n.º 1 do artigo 121.º do CPPT 
 -, por outro, porque tem entendido este Supremo Tribunal (cfr. os nossos Acórdãos de 14 de Abril 
de 2010, rec. n.º 64/10, de 8 de Setembro de 2010, rec. n.º 186/10 e de 19 de Janeiro de 2011, rec. 
n.º 775/10) - como aliás salientado pelo Ministério Público em 1.ª instância e invocado pela sentença 
recorrida – 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 processos de contra -ordenações.

Não se pronunciou, pois, o tribunal “a quo” sobre questão que não devesse conhecer, não estando 
assim a sentença recorrida ferida de nulidade por excesso de pronúncia.

Improcede, deste modo, a arguida nulidade da sentença recorrida.
6.2 Da alegada nulidade processual em razão da não notificação do parecer do Ministério Público 

em 1.ª instância, no qual se suscitava questão nova
Alega ainda a recorrente (cfr. as conclusões E) a H) das suas alegações de recurso) que o pro-

cesso judicial de oposição enferma de nulidade, pois a Fazenda Pública não foi notificada do parecer 
do Ministério Público, não lhe tendo sido dada a faculdade de se pronunciar sobre o seu conteúdo e 
sentido, em violação do disposto no n.º 2 do art.º 121.º do CPPT e em desrespeito pelo princípio do 
contraditório, nos termos expostos no n.º 3 do art.º 3.º do CPC, daí que entenda se impõe a anulação 
da sentença e termos subsequentes, nos termos do art. 201º, 2, do CPC.

No seu despacho de fls. 142 a 144 dos autos a juíza “a quo” reconheceu o incumprimento do dis-
posto no n.º 2 do artigo 121.º do CPPT por, mero lapso, imediatamente determinando que:«(…) porque 
no parecer do digno Magistrado do Ministério Público foi suscitada uma questão nova, notifique as 
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partes do seu teor (fls. 117 a 121 dos autos), para se pronunciar, nomeadamente em respeito do princípio 
do contraditório. Prazo, 10 (dez) dias. Notifique as partes do teor deste despacho e do referido parecer 
do Digno Magistrado do Ministério Público.».

Cumprido o assim determinado (fls. 145 e 146 dos autos), a Fazenda Pública nada mais veio dizer, 
pelo que decorrido o prazo supra referido a juíza “a quo” manteve a decisão recorrida e determinou a 
subida dos autos a este STA (cfr. despacho de fls. 148 dos autos).

Ora, sendo certo que o incumprimento do dever de notificação às partes do parecer do Ministério 
Público no qual se suscitava questão nova pode determinar nulidade processual quando a irregularidade 
cometida possa influir no exame ou na decisão da causa (cfr. a parte final do n.º 1 do artigo 201.º do 
Código de Processo Civil – CPC), o que se admite que possa ter ocorrido no caso dos autos, pois que a 
sentença recorrida reproduz quase “ipsis verbis” o parecer do Ministério Público em 1.ª instância, certo é 
que, como diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer 
junto aos autos (fls. 153) «(…) tal notificação foi mandada efectuar posteriormente e, após, renovado 
o acto praticado, sendo que tal aproveita o executado que não teve responsabilidade na sua prática 
– art. 208.º “in fine” do C.P.C., subsidiariamente aplicável, nos termos do art. 2º alínea e) do CPPT».

Aderimos ao entendimento sufragado no parecer do Ministério Público supra transcrito quanto à 
sanação da nulidade processual, pois que o contraditório acabou por ser assegurado, embora a posteriori, 
e, não tendo a Fazenda Pública emitido qualquer pronúncia sobre o respectivo teor, nada obsta à pura 
e simples manutenção da decisão recorrida (por despacho de fls. 148 dos autos).

Improcedem, deste modo, as alegações da recorrente.
 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de facto. 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 respecti-
vas 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 ou sua omissão indevida) 
só podem ser apreciados pelos tribunais com poderes no domínio da fixação da 
matéria de facto.

Processo n.º 569/12 -30.
Recorrente: A………………………...
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1 – RELATÓRIO
A………………………, melhor identificada a fls. 2 dos autos, interpôs, nos termos do disposto 

no artigo 89º -A, nº7 da LGT, recurso da decisão de avaliação da matéria colectável, por métodos indi-
rectos, em sede de IRS, relativa aos anos de 2007 e 2008.

Por sentença de 30 de Março de 2012, o Tribunal Tributário de Lisboa, julgou o recurso im-
procedente, com a consequente manutenção da decisão de avaliação da matéria colectável na ordem 
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jurídica. Reagiu a recorrente, interpondo o presente recurso jurisdicional, cujas alegações integram 
as seguintes conclusões:

A) A Administração tributária, no âmbito do processo administrativo de aplicação de métodos 
indirectos para a determinação dos rendimentos sujeitos a IRS respeitantes aos anos de 2007 e 2008 e 
imputado à recorrente, violou o disposto nos artºs 60º da LGT, artº 60º do RCPIT e artº 50º do CPPT, 
que ordena que o órgão instrutor deverá utilizar todos os meios de prova legalmente previstos que sejam 
necessários ao correcto apuramento dos factos, especialmente quando a pretendida liquidação não se 
fundamenta numa declaração dos contribuintes, como é o caso. Com efeito,

B) No exercício do seu direito de defesa, a recorrente requereu a inquirição de testemunhas e a 
notificação do BCP tendo em vista demonstrar que o facto jurídico -fiscal em questão não lhe era im-
putável, e que não foi a beneficiária dos acréscimos patrimoniais.

C) Essa diligência de prova, como veio a demonstrar -se no processo 1792/11.7BELRS da 2ª UO do 
Tribunal Fiscal de Lisboa (cfr sentença junta a estes autos), em que é autor o irmão da aqui recorrente, 
e o alvo do processo de inspecção n.º OI200909020/21 o seu irmão, processo este que está na base no 
processo aqui impugnado, revelava -se essencial para a descoberta da verdade material, demonstrar 
a bondade dos fundamentos da defesa, e, consequentemente, extinção do processo administrativo.

D) A estes autos foi junta a referida sentença proferida no processo 1792/11.7BELRS, que leva 
a concluir que, se tivessem sido levadas a efeito as diligência probatórias requeridas, a decisão final 
no processo administrativo poderia/deveria ser necessariamente diferente daquela que foi tomada no 
sentido aplicação à recorrente de métodos indirectos para a determinação dos rendimentos de 2007 e 
2008 em sede de IRS.

E) Como tal, o processo administrativo em causa nestes autos está pois inquinado de vício de forma, 
por violação de uma formalidade que aqui se demonstrou ser essencial para a defesa da recorrente, sendo 
pois nulo — mutatis mutandis na esteira do Acórdão do STA de 10/11/2010 proc. n.º 671/10, Acórdão 
do STA de 11.5.2011 proc. n.º 833/10 e Acórdão do STA de 16/11/2011 proc. n.º 539/11.

F) Não havendo assim lugar ao aproveitamento da audição das testemunhas nestes autos, pois 
que o vício é anterior à instauração do presente processo judicial, e é o próprio processo administrativo 
que está inexoravelmente ferido de nulidade, não podendo nem devendo o tribunal julgar actos que são 
nulos ab initio, e como tal os devia declarar. Com efeito,

G) É da competência dos Tribunais fiscais administrar a justiça nos litígios emergentes das relações 
jurídicas fiscais, não cabendo aos tribunais tributários competências para substituir -se à Administração 
Tributária na prática de actos que a esta compete, pelo que a sentença recorrida violou o disposto nos 
artºs 1º e 49º n.º 1, alínea a), iii) do ETAF, artºs 50º e 90º alínea d) do CPPT, artºs 60º da LGT, artº 60º 
do RCPIT.

H) Acresce que o processo administrativo que fundamenta o presente processo tem por base o 
processo de inspecção n.º OI200909020/21, e para o qual o processo administrativo aqui em crise re-
mete expressamente, contém todos os elementos documentais de prova essenciais para a descoberta da 
verdade material e boa decisão da causa, designadamente cheques, documentos contabilísticos, escla-
recimentos, requerimentos assinados pelo pai da recorrente, e, em especial, o próprio reconhecimento 
da administração tributária de que era apenas o pai da recorrente quem movimentava a conta 486, 
conforme foi dado por provado no processo 1792/ll.1BELRS.

I) Não obstante a recorrente ter requerido ao tribunal a quo que ordenasse à Administração tributária 
a junção daquele processo a estes autos, a Meritíssima Juíza a quo não ordenou essa junção.

J)Esse processo de inspecção é uma documentação interna da própria administração tributária, pelo 
que só ela tem acesso a esse processo, nos termos e para os efeitos do disposto no artº 528º do CPC.

K) Acresce que foi o processo de inspecção n.º OI200090920/21 que serviu de base ao procedimento 
administrativo aqui recorrido, e, por isso, nos termos do artº 110º n.º 4 do CPPT deveria o mesmo ser 
junto com à contestação, e, não o tendo sido, nos termos do artº 110º n.º 5 do CPPT, sempre deveria o 
juiz, a todo o tempo, o juiz ordenado aos serviços a remessa desse processo. (A este respeito, esclareça -se 
que a sentença proferida no proc. 1792/11.1BELRS foi junta a estes autos antes da prolação da sentença 
nestes autos proferida, pelo que a Meritíssima Juíza sabia e não podia ignorar a importância que teve o 
processo de inspecção para fundamentar a bondade da decisão proferida naquele processo)

L)Assim, o tribunal “a quo” não deu cumprimento A uma formalidade essencial requerida na 
petição inicial e exigida legalmente, em violação do princípio do contraditório e princípio da igualda-
des das partes previstos nos artºs 528º, 2º e 3º - A do C.P.C. e artº 110º n.º 4 e n.º 5 do CPPT, ferindo 
inexoravelmente o processado de nulidade, nulidade essa que se repercute necessariamente na sentença 
proferida e de que se recorre.

M) A falta de cumprimento desta formalidade legal e essencial, constitui uma falta de pronúncia 
sobre questões que se impunha ao tribunal a quo pronunciar -se, e como se demonstrou supra foi ainda 
decisiva para a falta de fundamentação da sentença recorrida e da flagrante e incompreensível contra-
dição com a decisão proferida no proc. 1792/11.1BRLRS da 2ª UO, pelo que a sentença recorrida é 
nula, nos termos do artº 125º do CPPT e artº 659º n.º 3 e 668º n.º 1. alínea b) do CPC.
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N) A fls 19 da fundamentação da sentença recorrida, parágrafo terceiro, afirma -se que não está em 
causa nos presentes autos a titularidade formal da conta referida, pelo que a sentença recorrida reconhece 
implicitamente que o que está em causa é a titularidade “de facto” dessa conta, e não a titularidade 
formal, o que é consentâneo com todo o esforço propugnado pela aqui recorrente.

O) E daí o raciocínio de fls 18 nos 3º e 4º parágrafos da sentença recorrida incorrer num vício 
lógico por manifesta falta de exame crítico das provas e manifesto erro de lógica no encadeamento 
das questões a resolver e que acaba por redundar em manifesta falta de fundamentação da sentença 
recorrida. Com efeito,

P) O facto da recorrente alegar que não obteve qualquer vantagem ou acréscimo patrimonial 
proveniente das quantias movimentadas na conta n.º 486 do BCP, porque esta conta era movimentada 
pelo seu pai, NÃO se reconduz à verificação do pressuposto da avaliação indirecta constante do artº 87º 
n.º 1 alínea f) da LGT, ou seja, á verificação de um acréscimo patrimonial.

Q) A vinculação tributária depende e incide sempre numa produção, verificação ou constatação de 
factos geradores da obrigação fiscal. O facto constitutivo do vínculo tributário contém necessariamente 
uma componente subjectiva que logicamente tem uma relação com aspectos pessoais, na medida em 
que se possa estabelecer a relação entre o facto e uma pessoa.

R) Se a recorrente alega que não obteve qualquer acréscimo patrimonial porque apenas o seu pai 
movimenta a conta bancária, a “questão” reconduz -se à imputação ou não imputação desse acréscimo 
patrimonial (facto) à pessoa a quem deve ser exigido ou não o respectivo imposto — ou seja, a “ques-
tão” não é o quê, a “questão” reconduz -se saber a quem.

S) Aliás, a recorrente nem sequer nega ou afirma a existência ou não desses acréscimos patrimo-
niais. Portanto, a “questão” não se coloca a montante da aplicação do artº 89º - A n.º 3 da LGT, mas sim 
a jusante, reconduzindo -se a “questão” à verificação de quem é o real beneficiário desses acréscimos 
patrimoniais, como foi feito no proc. n.º 1792/11.7BELRS, onde se concluiu, e bem, que o beneficiário 
desse acréscimo patrimonial foi o pai da aqui recorrente.

T) Em consequência deste vício lógico contido na fundamentação da sentença, toda restante 
sentença recorrida ficou pois inquinada de total ausência de fundamentação sobre a questão que foi 
suscitada ao tribunal a quo  - ou seja, a quem deve ser imputado esse acréscimo.

U) Nesta perspectiva, e atentas as regras da experiência comum, não faria qualquer sentido sequer 
entender que a conta bancária em apreço, de que o pai foi titular desde 1986, fosse movimentada para 
uns efeitos pelo pai da recorrente, e para outros efeitos, pelos filhos, o que a inspecção tributária nunca 
invocou sequer, antes pelo contrário, assumiu expressamente que é o pai da recorrente que movimenta 
a conta, no Capítulo IV, ponto 5, do relatório de Inspecção, que o tribunal não ordenou a junção a 
estes autos.

V)Tanto assim é que a própria sentença recorrida sustenta que ficou provado que era o pai da 
recorrente que movimentava a dita conta bancária e, nunca, em caso algum, se invocou que a recorrente 
alguma vez movimentou essa conta, e em caso algum se encontra ou foi invocado um cheque que seja 
ou uma ordem de transferência assinada pela recorrente.

X)Por tudo o exposto é por demais evidente que a sentença recorrida carece de fundamentação, 
sendo pois a sentença recorrida nula, nos termos do disposto nos artº 125º do CPPT, artº 659º n.º 3 e 
668 nº1al.b) do CPC

Z) A Administração Tributária tem agido pois de má fé e em manifesto abuso de direito, enga-
nando o pai da recorrente, fazendo -lhe crer que apenas tinha que justificar os movimentos de valores 
superiores a € 10.000,00, para, a final, vir a considerar os valores inferiores a € 10.000,00.

AA. Imputando os valores não justificados pelo seu pai, porque não lhe foi solicitado que os 
justificasse à aqui recorrente e ao seu irmão, que são totalmente alheios aos movimentos da referida 
conta, e que a inspecção sabia e não podia ignorar, e que assume como verdade, que esses movimentos 
apenas só podem ser imputados ao pai da recorrente.

A sentença recorrida violou pois o disposto nos artºs 1º e 49º n.º 1, alínea a), iii) do ETAF, artºs 
50º e 90º alínea d) do CPPT, artºs 60º da LGT, artº 60º do RCPIT, artº 125º do CPPT e artº 659º n.º 3 e 
668º n.º 1. alínea b) do CPC, artº 125º do CPPT, artº 659º n.º 3 e 668 n.º 1 alínea b) do CPC.

Termos em que
— Deve a decisão, na parte em que concluiu que o vício decorrente da falta de audição das tes-

temunhas não impõe a anulação da decisão recorrida, ser revogada, e, em sua substituição deve ser 
proferido douto Acórdão que declare nulo o procedimento administrativo por preterição de formalidade 
essencial, pois que, como se demonstrou supra, a decisão administrativa poderia ser bem outra diferente 
se tivessem sido efectuadas as diligências probatórias requeridas no processo administrativo.

— Deve ser julgado nulo todo o processado por preterição de formalidade essencial e legal por 
a administração não ter junto o processo de inspecção junto com a sua contestação, nem o tribunal ter 
ordenado a sua junção, e que serviu de base ao processo administrativo aqui em crise, e, consequente-
mente, deve ser julgada nula a sentença recorrida por manifesta falta de fundamentação e falta de exame 
crítico das provas requeridas e legalmente exigidas e que não foram ordenadas executar.
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— Deve a sentença recorrida ser declarada nula por total falta de fundamentação de facto e de 
direito relativamente á questão que foi suscitada, sendo, em consequência, a sentença recorrida revogada, 
e, em sua substituição, deve ser proferido Acórdão que declare a recorrente parte ilegítima na relação 
jurídico -fiscal emergente da aplicação de métodos indirectos para a determinação dos rendimentos 
sujeitos a IRS respeitantes aos anos de 2007 e 2008, a que se refere o ofício n.º 106619 de 06.12.2011 
da Direcção de Finanças de Lisboa/Inspecção Tributária.

— deve finalmente a Administração tributária ser condenada em litigante de má fé, e, em conse-
quência, em multa e indemnização compensatória das despesas que a recorrente tem vindo a suportar, 
designadamente honorários de advogados e custas, em valor não inferior a € 5.000,00.

POIS SÓ ASSIM SE FARÁ A BOA E COSTUMADA JUSTIÇA
A recorrida formulou contra -alegações que integram as conclusões seguintes:
A  - A Recorrente Jurisdicional é co -titular duma conta bancária onde foram efectuados depósitos 

em numerário de quantitativos elevados, sendo que os rendimentos por si declarados em sede de IRS 
e relativos aos anos de 2007 e de 2008, são incompatíveis com o acréscimo patrimonial dessa conta.

B  - O outro co -titular é B……………………….., irmão da Recorrente Jurisdicional, pelo que 
se presume a solidariedade activa e que os valores movimentados são participados em partes iguais.

C  - Aquela conta bancária foi utilizada para movimentação de dinheiro referente a empresas de 
que ambos os co -titulares são sócios e, da compensação entre depósitos e pagamentos não relacionados 
com essas empresas, resultou uma diferença positiva para aqueles de 105 641, 53 € em 2007 e de 392 
841,10€ em 2008.

D  - Após audição da Recorrente Jurisdicional os rendimentos declarados de 2007 e de 2008 foram 
alterados de 49 951, 72€ para 102 221, 80€ e de 49 951, 72€ para 239 681, 22€, respectivamente

E  - Apesar de ouvida novamente a Recorrente Jurisdicional, continuou demonstrado que:
E.1  - O acesso à conta bancária em causa foi autorizado pelo procurador e pai de ambos os co-

-titulares e tal acto foi considerado válido pela instituição bancária competente.
E.2  - A Administração Fiscal aceitou todos os movimentos bancários conexionados com as em-

presas geridas pelo procurador da conta bancária em questão; somente os movimentos estranhos às 
sociedades e cuja natureza não foi demonstrada é que foram utilizados para o apuramento da divergência 
não justificada.

F  - Relembrando a douta Sentença recorrida, temos que:
F.1  - A Recorrente Jurisdicional não provou que todos os movimentos efectuados na referida 

conta tinham como origem e destino as referidas sociedades e sempre se teria de demonstrar docu-
mentalmente que os valores constantes da referida conta, que a Administração Fiscal considerou não 
justificados, pertenciam àquelas (idem).

F.2  - As regras contabilísticas impõem que os movimentos financeiros relativos às sociedades 
comerciais sejam efectuados através de contas bancárias tituladas pelas mesmas, pelo que não era 
possível concluir -se que todos os movimentos realizados na conta bancária em causa eram estranhos 
aos seus co -titulares.

F.3  - A inspecção tributária foi autorizada a aceder aos elementos relativos à conta n.º 486 do BCP 
pelo pai da recorrente, procurador da referida conta bancária e o acesso foi autorizado por quem tinha 
poderes, conferidos pelos co -titulares da conta, para proceder à movimentação da mesma.

F.4  - Foi realizada a inquirição das testemunhas arroladas pela recorrente na petição inicial, tendo 
sido, nesta medida, possível àquela proceder à produção da prova que não logrou fazer no âmbito do 
procedimento de inspecção por não ter sido deferido o seu requerimento de audição de testemunhas, 
concluímos que o eventual vício decorrente da falta de audição das testemunhas não impõe a anulação 
da decisão recorrida.

F.5  - Os serviços de inspecção não consideraram como acréscimo patrimonial da recorrente os 
valores que, de acordo com os documentos constantes do procedimento, diziam respeito às referidas 
sociedades (idem).

F.6  - Em consequência, a Administração Tributária provou que a Recorrente Jurisdicional teve 
um acréscimo patrimonial nos anos de 2007 e de 2008 nos quantitativos acima referidos, factos esses 
não infirmados por esta. Assim,

 - Verificado o pressuposto da tributação previsto no art. 87º n.º 1 alínea da LGT, impendia sobre 
a recorrente o ónus de provar que correspondiam à realidade os rendimentos por si declarados e que 
era outra a fonte do acréscimo patrimonial (art. 89º -A n.º 3 da LGT), pelo que a mesma não afastou a 
presunção de rendimento que decorre do art. 89º -A n.º 5 do mesmo diploma;

 - Tendo sido considerado como rendimento tributável o rendimento que resulta do art. 89º -A 
n.º 5 da LGT (operação de quantificação), impõe -se concluir pela legalidade da decisão de avaliação 
indirecta da matéria colectável e, nesta medida, julgar improcedente o presente recurso. (idem).
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G  - Não há nulidade do processo administrativo de inspecção e da respectiva decisão de aplicação 
de métodos indirectos, porque:

 - Perante a evidência objectiva dos documentos existentes, a audição de testemunhas apenas 
constituiria aceitar e embarcar numa manobra dilatória;

 - Para além disso, não se imagina como pode um depoimento testemunhal justificar entradas de 
dinheiro numa conta bancária sem qualquer documento a servir de suporte material;

 - A recorrente não participou em qualquer reunião de procedimento inspectivo porque nunca quis, 
apesar de notificada para o efeito;

 - A estes autos é estranho, material e formalmente, o Pº n.º 1792/11. 7BELRS, que correu termos 
na 2ª U.O. do Tribunal Tributário de Lisboa e onde foi recorrente o outro co -titular da conta bancária 
em causa.

H  - Não há nulidade da sentença por inobservância de formalidade essencial e violação do prin-
cípio do contraditório e do princípio da igualdade das partes, porque:

 - O Tribunal não estava obrigado a avocar o processo de inspecção, pois a Recorrente sempre 
poderia apresentar uma certidão do referido processo;

 - Não pode afirmar -se que, existindo nestes autos o processo inspectivo levado a cabo contra o 
irmão da aqui Recorrente a M.ma Juíza destes autos decidiria de modo diferente, já que, sempre e em 
qualquer caso, há que atender ao inafastável princípio da liberdade de julgamento, contido no art. 655º 
do CPC.

I  - Não há contradição da sentença recorrida com a proferida no Pº n.º 1792/11.7BELRS, que 
correu termos na 2ª U.O. do Tribunal Tributário de Lisboa e onde foi recorrente o outro co -titular da 
conta bancária em causa, porque:

 - Tratam -se de processos judiciais distintos e nesse processo (o mais antigo) não foi pedida a 
apensação dos presentes autos.

 - A situação factual desencadeadora de ambos os processos inspectivos foi rigorosamente igual, 
consistente em entradas vultuosas em dinheiro na conta bancária em questão, para além de ambos os 
co -titulares serem sócios das sociedades cm causa.

 - De qualquer modo e mais uma vez, terá de realçar -se o princípio da liberdade de julgamento, 
previsto no art. 655º do CPC.

J  - Não há litigância de má fé por parte da Administração Tributária, porque:
 - Jamais se “enganou” ou tentou “enganar” o pai da recorrente e as empresas de que esta é sócia 

e geridas pelo seu pai e procurador, utilizaram -se ilicitamente duma conta bancária cuja titularidade é 
estranha às mesmas;

 - Não obstante e inquestionavelmente, a Administração Tributária afastou os movimentos sobre 
os quais a Recorrente demonstrou objectivamente pertencerem às empresas em causa.

 - Só não foram afastados os restantes movimentos ou seja, estes foram tidos para efeitos de tributa-
ção da Recorrente em sede de IRS porque a Recorrente, apesar de convidada a fazê -lo, não demonstrou 
minimamente que os mesmos eram marginais a esta tributação.

L  - A douta Sentença recorrida analisou objectiva e correctamente a matéria fáctica carreada para 
o processo, havendo coerência entre a matéria apurada e a sua subsunção às regras legais directamente 
aplicáveis e está bem fundamentada.

Em face do exposto, deverá:
 - Negar -se total provimento ao presente Recurso Jurisdicional, porque carecido de qualquer 

apoio legal.
E, em consequência,
 - Manter -se integralmente a douta Sentença recorrida.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Recurso interposto por A…………………………:
1. Matéria controvertida:
 - se são de manter os rendimentos tributáveis que foram integrados pela A.T., na categoria “G” 

de l.R.S. quanto aos anos de 2007 e 2008, nos montantes de € 52.270,08 e € 189.729,50, com funda-
mento em se tratar de 50% de valores evidenciados numa conta de que a recorrente era titular com 
um seu irmão, e relativamente aos quais não tinha sido obtida justificação, razão pela qual integram 
acréscimos patrimoniais relativamente aos valores que tinha declarado, nos termos dos arts. 87. aI. f) 
e 89.º A da L.G.T..

A recorrente invoca em sentido contrário:
 - o vício da falta de audição de testemunhas, a provocar “nulidade do procedimento administrativo 

por preterição de formalidade essencial” - arts. 1.º e 49.º n.º 1 alínea a), iii) do E.T.A.F., 50.º e 90.º 
alínea d) do C.P.P.T., 60.º da L.G.T. e 60.º do R.C.P.l.T.;

 - a nulidade do processado por a administração tributária (A.T.) não ter junto com a contestação 
o processo de inspecção — arts. 110.º n.ºs 4 e 5 do C.P.P.T., e 3.º - A e 528.º n.º 2 do C.P.C.;
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 - a nulidade da sentença por falta de fundamentação e por falta de exame crítico das provas no que 
respeita a facto já dado como provado na decisão proferida no processo 1792/11.1BELRS  - arts. 125.º 
do C.P.P.T. e 668.º n.º 1 alínea b) do C.P.C..

 - a litigância de má fé por parte da A.T..
2. Posição que se defende.
a. Fundamentação.
Quanto ao invocado “vício” da falta de audição de testemunhas, constitui entendimento domi-

nante que a preterição da formalidade no procedimento pode integrar nulidade desde que a formalidade 
omitida seja de considerar essencial.

Acontece que o não se ter procedido à audiência das ditas testemunhas durante o processo admi-
nistrativo não deve levar a considerar ter sido omitida formalidade essencial.

Com efeito, estando em causa entradas de dinheiro em conta bancária, a respectiva prova é es-
sencialmente documental.

Nesse contexto, há que reconhecer que a dita inquirição assume um carácter meramente acessório, 
sendo que apenas com base nos mesmos a decisão final do procedimento não poderia ser diferente  - e 
o sentido dos acórdãos do S.T.A. que a recorrente cita é o de, assim, não ser de reconhecer a existência 
de nulidade.

Aliás, também a inquirição posteriormente realizada no âmbito do processo judicial só vem 
confirmar tal.

Quanto à falta de junção do relatório final do proc. O1200909020/21 e do próprio processo de 
inspecção não resulta a invocada nulidade.

Desde logo, porque cópia do dito relatório final e dos seus apensos foi com a contestação pela 
A.F., encontrando -se desde então em apenso aos presentes autos.

Depois, porque, quanto aos valores em causa, era à recorrente que incumbia efectuar a prova de 
ser outra a fonte dos acréscimos patrimoniais injustificados, nos termos do previsto no art. 89º n.º 5 da 
L.G.T. e com as consequências do seu n.º 4, conforme decidido foi.

Finalmente, quanto aos vícios imputados à sentença, de falta de fundamentação e falta de exame 
crítico, o que decorre da sentença decorrida é, para além do mais, que não foi dado corro provado 
terem todos os movimentos a débito sido efectuados pela pai da recorrente em nome e por conta de 2 
sociedades que foram identificadas.

Mais consta que o decidido assentou fundamentalmente em se tratar de depósitos efectuados numa 
conta que era da recorrente.

E foi ainda explicitado não ter sido aceite o resultante da prova testemunhal, por no caso ser ainda 
exigível outra prova, nomeadamente, documental e de ordem contabilística.

Ora, do que sustenta a sentença recorrida não parece resultar a dita falta de fundamentação, nem 
falta de exame crítico quanto à prova que foi oferecida nem quanto à que foi produzida.

Neste contexto, não é reconhecer a invocada má fé da A.T..
2. Decisão:
Sendo que do acima referido o recurso não pode proceder, parece que é confirmar a sentença recor-

rida, bem como a matéria colectável que foi corrigida à recorrente em sede de I.R.S., relativamente aos 
anos de 2007 e 2008 por tributação indirecta com base em acréscimos patrimoniais injustificados.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
a) Em cumprimento da ordem de serviço nºOI201105110/1, de 16 de Setembro de 2011, foi efec-

tuada uma inspecção interna à impugnante relativa aos anos de 2007 e 2008, a qual resultou da acção 
de fiscalização realizada ao abrigo da ordem de serviço nºOI200909020/21, onde foi detectado que a 
recorrente é co -titular da conta bancária nº003300000000048605 do Millenium BCP juntamente com 
o seu irmão, B………………………… [documento de fls. 21 a 36 dos autos].

b) No âmbito da acção de inspecção interna referida em a), foram detectados movimentos a 
débito na conta bancária nº003300000000048605 do Millenium BCP que não foram documentados 
[documento de fls.21 a 36 dos autos].

c) No mesmo âmbito, os serviços de inspecção verificaram que a conta identificada em a) foi 
utilizada para efectuar movimentos relativos às seguintes sociedades: Sociedade Agrícola Monte do 
Cisne; Southern, Decorcork Sociedade Exportadora de Cortiças Decorativas, Lda.; Construções Alves 
Matias; Real Fórum Gestão de Imóveis, S.A.; XYZ Sociedade G.P. Sociais, S.A.; Construfalco Sociedade 
Imobiliária, S.A.; Valair Aviação, Lda.; Dicodulimar, Jedburg [documento de fls.21 a 36 dos autos].

d) Por ofício de 29 de Setembro de 2011, a recorrente foi notificada para, no prazo de 10 dias, 
fazer prova de que correspondiam à realidade os rendimentos declarados e de que era outra a fonte 
dos montantes depositados na conta bancária de que é titular [documento de fls. 38 a 42 dos autos].

e) Na sequência do ofício referido em d), em 14 de Outubro de 2011, a recorrente apresentou 
requerimento, onde, além do mais, refere que não corresponde à verdade que tenha auferido qualquer 
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acréscimo patrimonial decorrente da titularidade da conta no BCP e requer a audição das testemunhas 
que identifica [documento de fls.44 a 48 dos autos].

f) Por oficio de 2 de Novembro de 2011, a recorrente foi notificada, para efeitos do exercício 
do direito de audição, do projecto de decisão de aplicação de métodos indirectos para determinação 
do rendimento sujeito a IRS [documento de fls. não numeradas do processo administrativo tributário 
apenso].

g) Em 29 de Novembro de 2011, foi elaborado o Relatório de Inspecção Tributária onde consta, 
além do mais, o seguinte:

“(…)
No âmbito das Ordens de Serviço n.ºs OI200909020 e OI200909021 em nome de 

B……………………….. detectaram -se depósitos na conta bancária n.º 003300000000048605 do 
Millenium BCP, titulada pelos contribuintes B……………………….. e A……………………… para 
os quais não foi possível apurar a proveniência dos montantes creditados.

A existência de uma divergência não justificada entre os rendimentos declarados e o acréscimo 
de património evidenciado pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação constitui pressuposto 
para a aplicação da avaliação indirecta, nos termos da alínea f) do artigo 87.º da LGT. Desta forma, 
considera -se como rendimento tributável em sede de IRS, a enquadrar na categoria G, a diferença 
entre o acréscimo de património e os rendimentos declarados pelo sujeito passivo no mesmo período 
de tributação, conforme previsto no n.º 5 do artigo 89.º - A da LGT.

Nos termos dos artigos 512.º e 516.º do CC  - Código Civil, os contribuintes de depósitos bancá-
rios de conta solidária beneficiam da presunção de contitularidade em regime de solidariedade activa 
e participam nos valores depositados em montantes iguais.

Em conformidade com a alínea f) do n.º 1 do artigo 87.º da LGT, há lugar à realização da avalia-
ção indirecta da matéria tributável quando existe uma divergência não justificada de pelo menos um 
terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património evidenciado pelo sujeito passivo 
no mesmo período de tributação.

Sendo a conta bancária 003300000000048605 do Millenium BCP, titulada pelo contribuinte 
B…………………. e pela contribuinte A……………………….., as correcções são imputadas aos 
dois titulares na proporção de 50% para cada um.

Acresce, ainda referir, que da análise já realizada verificou -se que a conta bancária foi utilizada 
para efectuar movimentos que deveriam ter sido efectuados através das contas bancárias de várias em-
presas e, por esse facto foram expurgados das entradas na conta todas as saídas que comprovadamente 
foram destinadas às mesmas:

Encontram -se reunidas as condições legais para, de acordo com o n.º 5 do artigo 89.º  - A da LGT, 
se proceder à fixação do rendimento tributável, que de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º do 
Código do IRS, será considerado como rendimento da categoria G.

No âmbito das presentes ordens de serviço a contribuinte foi notificada, a 29/09/2011, nos termos 
do n.º 3 do artigo 89.º -A da LGT, no intuito de prestar esclarecimentos sobre a veracidade dos rendi-
mentos declarados, face aos montantes movimentados na conta bancária de que é titular nos anos de 
2007 e 2008. (vd. anexo 1)

Nos termos do n.º 3 do artigo 89.º -A da LGT, cabe ao sujeito passivo efectuar a comprovação de 
que correspondem à realidade os rendimentos por si declarados e de que é outra a fonte do acréscimo 
de património evidenciado pelos extractos das suas contas bancárias.

Em resposta à referida notificação, a contribuinte veio alegar que foi o seu pai que efectuou todos 
os movimentos bancários supra identificados, na qualidade de procurador, pelo que refere que não houve 
acréscimo patrimonial por força da titularidade da referida conta no BCP.

A contribuinte refere que a conta bancária em questão, com o n.º 4 de 1986, foi atribuída ini-
cialmente ao seu pai, o Sr. L……………………. Na sequência da declaração de falência do Sr. 
L…………….., este deixou de poder movimentar as suas contas bancárias pelo que, por considerar 
prestigiante e de modo a não perder a sua titularidade, a mencionada conta bancária passou a ser titulada 
pelos seus filhos (em que um deles é o sujeito passivo A……………….). (vd. anexo 2)

Sobre o exposto, há a referir que o acto de procuração é o acto pelo qual alguém atribui a outrem, 
voluntariamente, poderes representativos, de acordo com o definido no artigo 262.º do Código Civil, 
pelo que os negócios jurídicos realizados pelo representante em nome do representado, nos limites dos 
poderes que lhe competem, produz os seus efeitos na esfera jurídica deste último.

Sendo a conta bancária n.º n.º 003300000000048605 do Millenium BCP, titulada pelos contribuintes 
B………………… e A………………………, e considerando o definido pelos artigos 512.º e 516.º do 
Código Civil, os contribuintes de depósitos bancários de conta solidária beneficiam de contitularidade 
em regime de solidariedade activa e participam nos valores depositados em montantes iguais, o que

[documento de fls.21 a 36 dos autos].
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h) Em 5 de Dezembro de 2011, foi proferido despacho de concordância com o relatório referido 
em g), determinando -se a recolha e processamento dos DC para efeitos de liquidações correctivas 
[documento de fls. 38 a 42 dos autos].

i) Em 1986, foi atribuída a L………………….., pai da recorrente, a conta n.º 4 de 1986 do Banco 
Comercial Português, que assumiu a nomenclatura 486 [depoimento das testemunhas L……………… 
e M…………………..].

j) Por sentença de 25 de Janeiro de 2002, proferida no Processo nº139/1998, que correu termos 
no 1º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, foi declarada a falência de L…………………… [do-
cumento de fls.49 dos autos].

k) Em consequência, a conta nº486 do BCP ficou desactivada até 31 de Dezembro de 2003, data 
em que foi celebrado um acordo entre o Banco Comercial Português, S.A., e L……………………. e, 
sua mulher, N……………………… [documento de fls. 51 a 57 dos autos].

l) Nos termos da cláusula 4ª do acordo referido em k), o Banco Comercial Português comprometeu-
-se a manter activa a conta nº4/86, em nome de L…………………. e N……………………… [documento 
de fls. 51 dos autos].

m) A partir de data não concretamente apurada, a conta nº4/86 do Banco Comercial Portu-
guês, S.A., passou a ser titulada pela recorrente e por B………………. [depoimento das testemunhas 
L………………….. e M……………………..].

n) A partir de data não concretamente apurada, o pai da recorrente L……………….. foi constituído 
procurador para a movimentação da conta nº4/86 [depoimento das testemunhas L………………………. 
e M………………………].

o) L………………….., pai da recorrente, administra as sociedades Construfalco
— Sociedade Imobiliária, S.A. e Sociedade Agrícola Monte do Cisne, S.A., ao abrigo dos poderes 

que lhe foram conferidos por procurações outorgadas pela recorrente e por B…………………., na quali-
dade de únicos membros dos Conselhos de Administração das referidas sociedades [documentos de fls.87 
a 92 do processo administrativo tributário apenso e depoimento da testemunha L…………………..].

p) Nos anos de 2007 e 2008, o pai da recorrente L…………………. efectuou movimentos na 
conta nº4/86 do Banco Comercial Português relativos às sociedades referidas em o) [documento de 
fls. 21 a 42 dos autos e depoimento da testemunha L…………………].

q) No âmbito do procedimento de inspecção realizado a B……………….., teve lugar uma reunião, 
no dia 22 de Setembro de 2010, em que se encontravam presentes, entre outros, o inspector e o pai da 
recorrente [depoimento da testemunha L……………………].

r) Na mesma data, o pai da recorrente assinou uma declaração em que autoriza a Administração 
Tributária a aceder aos documentos bancários relativos à conta nº4/86, do Banco Comercial Português 
[documento de fls.76 do processo administrativo tributário apenso].

s) A recorrente nunca participou nas reuniões realizadas no âmbito do procedimento de inspecção 
[depoimento das testemunhas L……………………… e O………………….].

Não resultaram provados outros factos com relevo para a decisão, designadamente que todos os 
movimentos a débito e a crédito da conta nº4/86, nos anos de 2007 e 2008, foram efectuados por conta 
das sociedades Construfalco, S.A. e Sociedade Agrícola Monte do Cisne, S.A., as quais eram destina-
tárias das quantias constantes da referida conta.

3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do tribunal de 1ª instância julgou improcedente a impugnação por entender que:
(…) Quanto ao facto que considerámos não provado, importa ter presente que as testemunhas 

arroladas pela recorrente referiram que o seu pai, o qual prestou depoimento, utilizava a conta 
nº4/86 do Banco Comercial Português, S.A. [actualmente, Millenium], a qual movimentava ao 
abrigo de uma procuração, para efectuar movimentos relativos às sociedades Construfalco, SA. 
e Sociedade Agrícola Monte do Cisne, S.A., as quais administrava.

Acrescentou a testemunha L………………….. que o dinheiro constante da referida conta 
pertencia às referidas sociedades, sendo certo que a testemunha O……………………….. referiu 
que o mencionado dinheiro pertencia ao aludido L………………………….

Contudo, atendendo a que a titularidade de uma conta bancária, a qual tem subjacente um 
contrato de depósito celebrado entre uma instituição bancária e o cliente que gera uma relação 
creditícia a favor deste último [tenha -se presente que através do contrato de depósito o Banco 
fica obrigado a entregar as quantias depositadas ao titular da conta, a solicitação deste], permite 
presumir, atentas as regras da experiência comum, que as quantias pecuniárias nela constantes 
pertencem ao seu titular, impunha -se que fosse produzida prova documental de que todos os 
movimentos efectuados na referida conta tinham como origem e destino as referidas sociedades.

Com efeito, a afirmação das testemunhas de que todos os movimentos efectuados na conta 
nº4/86 diziam respeito às supra identificadas sociedades, não nos permite formar a convicção 
de que os mesmos, não obstante serem realizados numa conta co -titulada pela recorrente, eram 
completamente “alheios” a esta.
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De facto, independentemente das razões que determinaram que a referida conta nº4/86 pas-
sasse a ser titulada pela recorrente e pelo seu irmão, as quais não se mostram relevantes para ques-
tão que nos ocupa, certo é que aquela não era titulada quer pela testemunha L………………….., 
quer pelas sociedades supra identificadas, pelo que sempre se teria que demonstrar, através de 
prova documental [v.g. extractos contabilísticos das sociedades], que os valores constantes da 
referida conta, que a Administração Fiscal considerou não justificados, pertenciam àquelas.

Acresce que as regras contabilísticas impõem que os movimentos financeiros relativos às 
sociedades comerciais sejam efectuados através de contas bancárias tituladas por aquelas, pelo 
que a utilização da conta nº4/86 do Banco Comercial Português para a realização de movimentos 
relativos às sociedades supra identificadas, designadamente quanto aos montantes que a Ad-
ministração Fiscal considerou não justificados, tinha necessariamente que passar, também por 
este motivo, pela apresentação de documentos — extractos contabilísticos, por exemplo — que 
permitissem determinar a origem e o destino dos movimentos realizados.

Pelo exposto, não podemos concluir que todos os movimentos realizados na conta nº4/86 
diziam unicamente respeito às sociedades Construfalco, S.A. e Sociedade Agrícola Monte do Cisne, 
S.A., pertencendo a estas as quantias pecuniárias constantes da referida conta.

O objecto do presente recurso é a decisão de avaliação da matéria colectável por métodos indi-
rectos, nos termos da qual foi fixado à recorrente um rendimento tributável, nos anos de 2007 e de 
2008, enquadrável na categoria G do IRS, no valor, respectivamente, de €52.270.08 e de €189.729.50.

A decisão objecto do presente recurso encontra o seu fundamento legal no disposto nos 
artigos 87º, alínea f) e 89º -A da LGT [alínea g) dos factos provados], pelo que importa, antes de 
mais analisar o regime legal ao abrigo do qual foi tomada a decisão recorrida.

Vejamos.
Nos termos do artigo 87º, nº1, alínea f) da LGT, na redacção em vigor à data dos factos a 

que se reportam os autos [anos de 2007 e 2008], “A avaliação indirecta só pode efectuar -se em 
caso de: f) Existência de uma divergência não justificada de, pelo menos, um terço entre os ren-
dimentos declarados e o acréscimo de património ou o consumo evidenciados pelo sujeito passivo 
no mesmo período de tributação”.

A norma citada foi aditada ao artigo 87º da LGT pelo artigo 40º da Lei nº55 - B/2004, de 30 
de Dezembro, alargando a noção de acréscimo patrimonial não justificado [categoria G do IRS] 
a acréscimos de património ou de consumo de qualquer natureza, sendo uma norma dirigida à 
descoberta de rendimentos sujeitos a IRS, partindo -se do consumo ou de aumentos de patrimó-
nio evidenciados pelo sujeito passivo, e de que a Administração Fiscal tem conhecimento, para a 
presunção de rendimentos que o sustentem.

Refira -se que o recurso à avaliação indirecta, na situação prevista no artigo 87º, nº1, alínea f) 
da LGT, constitui, a par da tributação das manifestações de fortuna tipificadas no artigo 89º -A 
da mesma Lei, um instrumento legal de combate à evasão fiscal, o qual constitui um imperativo 
ditado pelos princípios da justiça e da igualdade fiscal.

Como pode ler -se no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 6 Maio de 2009, 
proferido no Processo nº097/09, “Assim, com a introdução da alínea f) do artigo 87.º da Lei Geral 
Tributária, o legislador permitiu que a Administração Fiscal passasse a poder fixar indirectamente 
o rendimento tributável perante outros (não tipificados) “indícios fundados de riqueza” que não os 
previstos no artigo 89.º -A da mesma Lei Geral Tributária. Por um lado, uma norma que procede a uma 
tipificação rigorosa do que são manifestações de fortuna e estabelece critérios rígidos de quantificação 
do rendimento tributável assim presumido: o artigo 89.º -A da Lei Geral Tributária. Por outro lado, 
uma cláusula geral, atípica ou norma “aberta”: a alínea f) do artigo 87.º da Lei Geral Tributária”.

Verificada a situação prevista no artigo 87º, nº1, alínea f) da LGT, isto é, quando a Admi-
nistração Fiscal verifique a existência de uma divergência não justificada de, pelo menos, um 
terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou consumo evidenciados 
pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação, passa a impender sobre o contribuinte o 
ónus da prova de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a 
fonte do acréscimo de património ou consumo evidenciados [artigo 89º -A, nº3 da LGT], o que 
significa que verificada a situação prevista na norma referida, a Administração Fiscal não tem 
que demonstrar a falta de veracidade da declaração e/ou escrita do contribuinte, nem a impossi-
bilidade de aceder à verdadeira situação tributária deste por métodos directos, como acontece na 
tributação por métodos indirectos em geral por força do disposto nos artigos 74º, nº3, primeira 
parte, e 117º, n.º 4 da LGT.

Assim, a Administração Fiscal apenas tem que demonstrar o facto que o legislador considera 
constituir um “indício fundado de riqueza” [na terminologia do Acórdão supra citado], sendo certo 
que não basta ao contribuinte fazer a demonstração de factos que permitam duvidar da existência 
do facto tributário ou da quantificação [contraprova], antes lhe sendo exigido que comprove a 
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realidade dos rendimentos declarados e que é outra a fonte das manifestações de fortuna [prova 
do contrário — artigo 350º, nº2 do Código Civil].

Contudo, a norma constante do artigo 89º -A, nº3 da LGT, que faz impender sobre o con-
tribuinte o ónus de provar que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é 
outra a fonte do acréscimo do património ou consumo evidenciados, deve ser conjugada com o 
princípio do inquisitório, do qual decorre que a Administração Fiscal tem o ónus de carrear para 
o procedimento todas as provas tendentes a demonstrar a realidade dos factos, o que implica, 
desde logo, que se o contribuinte exercer o seu direito de audição e invocar factos relevantes em 
sua defesa a Administração Fiscal fica obrigada a pronunciar -se sobre os referidos factos e a 
justificar as razões que determinaram a sua não confirmação.

Quando o contribuinte não lograr provar que correspondem à realidade os rendimentos 
declarados e de que é outra a fonte do acréscimo do património ou consumo evidenciados, 
“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” [artigo 89º -A, nº, na redacção da Lei nº55 -B/2004, de 30 de Dezembro].

Tendo presente o que antecede, cumpre, antes de mais, apreciar e decidir se, se encontra-
vam preenchidos, na situação dos autos, os pressupostos legais de que depende a tributação de 
acréscimos patrimoniais prevista no artigo 87º, nº1, alínea f) da LGT.

Como supra referido, a decisão de avaliação da matéria colectável objecto do presente 
recurso encontra o seu fundamento legal no disposto no artigo 87º, nº1, alínea f) da LGT, sendo 
certo que os serviços de inspecção tributária concluíram, no âmbito do procedimento de inspec-
ção relativo à recorrente, que esta teve um acréscimo de património no valor de €102.221.80, no 
ano de 2007, e de €23968122, no ano de 2008, evidenciado nos movimentos efectuados na conta 
nº003300000000048605 do Millenium BCP (doravante, designada por conta nº486), de que é co-
-titular [alínea g) dos factos provados].

Assim, considerando que a recorrente declarou rendimentos do trabalho dependente no 
valor de €49.951.72, no ano de 2007 e no ano de 2008, verifica -se entre os valores declarados e o 
acréscimo de património verificado pela Administração Fiscal uma divergência de pelo menos 
um terço para efeitos do disposto no artigo 87º, nº1, alínea f) da LGT.

Alega, contudo, a recorrente, por um lado, que nunca prestou autorização para a inspecção 
tributária ter acesso à referida conta e que a Administração Fiscal não procedeu à audição das 
testemunhas por si arroladas, o que considera essencial para demonstrar que não auferiu qual-
quer acréscimo patrimonial.

Por outro lado, alega a recorrente que não obteve qualquer vantagem ou acréscimo patri-
monial proveniente das quantias movimentadas na conta nº486 do BCP Millenium, a qual era 
movimentada pelo seu pai, L…………………….., que fazia os movimentos das sociedades Cons-
trufalco, S.A. e Sociedade Agrícola Monte do Cisne, S.A.

Quanto à alegada falta de autorização para a inspecção ter acesso à conta bancária nº486, de 
que a recorrente é co -titular, importa referir, antes de mais, que o (sub) procedimento de derrogação 
do sigilo bancário que se encontra previsto no artigo 63º -B da LGT, que confere à Administração 
Fiscal o “poder de aceder a todos as informações ou documentos bancários sem dependência do 
consentimento do titular dos documentos protegidos” e que pressupõe uma decisão fundamentada 
da competência do Director -geral dos Impostos ou do Director -geral das Alfândegas, não afasta 
a possibilidade de a Administração aceder às referidas informações ou documentos bancários 
mediante autorização/consentimento do titular dos documentos protegidos, uma vez que o sigilo 
bancário se encontra na disponibilidade do beneficiário do mesmo.

Ora, nos presentes autos, verifica -se que a inspecção tributária foi autorizada a aceder aos 
elementos relativos à conta nº486 do BCP pelo pai da recorrente, L……………………., procu-
rador da referida conta bancária [alíneas n) e r) dos factos provados], facto que a recorrente 
reconhece na sua alegação.

Nesta medida, considerando que o acesso aos elementos bancários referidos foi autorizado 
pelo procurador da mencionada conta, concluímos que o facto da recorrente não ter conferido essa 
autorização não inquina de ilegalidade a decisão recorrida, na medida em que o referido acesso 
foi autorizado por quem tinha poderes, conferidos pelos co -titulares da conta, para proceder à 
movimentação daquela.

Relativamente à falta de audição das testemunhas arroladas pela recorrente no âmbito do pro-
cedimento de inspecção, importa ter presente que, nos termos do artigo 58º da LGT, “a administração 
tributária deve, no procedimento, realizar todas as diligências necessárias à satisfação do interesse pú-
blico e à descoberta da verdade material, não estando subordinada à iniciativa do autor do pedido”.
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Atento o disposto na norma legal citada, conclui -se que impende sobre a Administração a 
obrigação de realizar as diligências necessárias à descoberta da verdade material, ainda que as 
mesmas não tenham sido requeridas pelos interessados no procedimento, o que significa, por 
maioria de razão, que deve proceder à realização das diligências requeridas por aqueles quando 
as mesmas se mostrem relevantes, necessárias para obter a referida verdade material.

A realização das diligências requeridas pelos interessados no procedimento tributário encontra-
-se, no entanto, sujeita a um juízo de necessidade do órgão instrutor, que deverá aferir da sua 
pertinência para a decisão do procedimento, sendo certo que não se pode deixar de reconhecer 
àquele alguma margem de livre apreciação, a qual é, contudo, judicialmente sindicável nos mesmos 
termos em que o são as decisões praticadas no âmbito da discricionariedade administrativa.

Nos presentes autos, verifica -se que a recorrente solicitou, na sequência de notificação para 
fazer prova de que correspondiam à realidade os rendimentos declarados e de que era outra a 
fonte dos montantes depositados nas contas bancárias de que é co -titular, a audição de testemu-
nhas [alínea e) dos factos provados], sendo certo que a Administração Fiscal não emitiu pronúncia 
sobre o assim requerido [alínea g) dos factos provados], pelo que não são conhecidas as razões 
pelas quais não foi realizada a audição das testemunhas requerida.

Contudo, considerando que, nos presentes autos, foi realizada a inquirição das testemunhas 
arroladas pela recorrente na petição inicial, tendo sido, nesta medida, possível àquela proceder 
à produção da prova que não logrou fazer no âmbito do procedimento de inspecção por não ter 
sido deferido o seu requerimento de audição de testemunhas, concluímos que o eventual vício 
decorrente da falta de audição das testemunhas não impõe a anulação da decisão recorrida.

Quanto à alegação da recorrente de que não obteve qualquer vantagem ou acréscimo pa-
trimonial proveniente das quantias movimentadas na conta nº486 do BCP Millenium, a qual era 
movimentada pelo seu pai, L………………………, cumpre referir, em primeiro lugar, que o assim 
alegado se reconduz à verificação do pressuposto da avaliação indirecta constante do artigo 87º, 
nº1, alínea f) da LGT, ou seja, à verificação da existência de um acréscimo patrimonial.

Nesta medida, conclui -se que a “questão” suscitada pela recorrente se coloca a montante 
da aplicação do artigo 89º -A, nº3 da LGT, uma vez que é posta em causa a existência de um 
acréscimo na sua esfera jurídico -patrimonial, o que se reconduz à questão de saber se estavam 
verificados os pressupostos de que depende o recurso à avaliação indirecta ao abrigo do disposto 
no artigo 87º, nº1, alínea f) daquela Lei.

Como supra referimos, impende sobre a Administração Fiscal o ónus de demonstrar que 
existe uma divergência não justificada de, pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados 
e o acréscimo de património ou consumo evidenciados pelo sujeito passivo no mesmo período de 
tributação, o que significa que deve coligir elementos que permitam concluir pela existência do 
referido acréscimo de património, sendo certo que só após a Administração demonstrar que se 
verifica o pressuposto de que depende o recurso à avaliação indirecta ao abrigo da norma refe-
rida, passa a impender sobre o contribuinte o ónus da prova de que correspondem à verdade os 
rendimentos declarados e de que é outra a fonte do acréscimo.

De facto, refira -se, o ónus de provar a fonte do acréscimo de património, a que se refere o 
artigo 89º -A, nº3 da LGT, pressupõe a verificação da existência daquele, pelo que quando o con-
tribuinte ponha em causa a existência de um acréscimo no seu património, impõe -se, em primeiro 
lugar, aferir, face aos elementos constantes do procedimento, se aquele existe.

Nos presentes autos, como supra se referiu, verifica -se que a Administração Fiscal concluiu 
pela existência de um acréscimo do património da recorrente no valor de €102.221.80, no ano de 
2007, e no valor de €239.681.22, no ano de 2008, através da análise dos movimentos efectuados na 
conta nº486 do Millenium BCP, de que a recorrente é co -titular [alínea g) dos factos provados].

Assim sendo, e não estando em causa nos presentes autos a titularidade formal da conta 
referida, o facto, que resultou provado nos autos, de a mesma ser movimentada pelo pai da re-
corrente [alínea n) dos factos provados], na qualidade de procurador, bem como o facto, também 
provado, daquele efectuar movimentos naquela relativos às sociedades Construfalco — Sociedade 
Imobiliária, S.A. e Sociedade Agrícola Monte do Cisne, S.A., [alínea p) dos factos provados] não 
infirma a conclusão a que chegou a Administração Fiscal, na medida em que os serviços de ins-
pecção não consideraram como acréscimo patrimonial da recorrente os valores que, de acordo 
com os documentos constantes do procedimento, diziam respeito às referidas sociedades.

Acresce que não resultou provado nos autos que todos os movimentos a débito e a crédito 
da conta nº486, nos anos de 2007 e 2008, foram efectuados por conta das sociedades Constru-
falco, S.A. e Sociedade Agrícola Monte do Cisne, S.A., as quais eram destinatárias das quantias 
constantes da referida conta [cfr. decisão da matéria de facto], o que se mostrava determinante 
para se poder concluir que não obstante a recorrente ser co -titular da conta era, como alega, 
totalmente alheia ao movimentos nela realizados, de tal forma que as quantias pecuniárias que 
“constavam” ou “passavam” por aquela não integravam o seu património.



2358

Pelo exposto, concluímos que a Administração Fiscal logrou demonstrar que a recorrente 
teve um acréscimo patrimonial nos anos de 2007 e 2008 nos valores supra referidos, o que não 
resultou infirmado pela matéria de facto provada nos autos.

Nesta medida, verificado o pressuposto da tributação previsto no artigo 87º, nº1, alínea f) da 
LGT, impendia sobre a recorrente o ónus de provar que correspondiam à realidade os rendimentos 
por si declarados e que era outra a fonte do acréscimo patrimonial [artigo 89º -A, nº3 da LGT].

Ora, a matéria de facto que resultou provada nos autos não nos permite concluir qual a 
fonte do acréscimo patrimonial da recorrente, que considerámos verificado, pela mesma ordem 
de razões que obstou a que concluíssemos que não se verificou o referido acréscimo na esfera 
jurídica da recorrente.

Assim, concluímos que a recorrente não logrou infirmar a presunção de rendimento que 
decorre do disposto no artigo 89º -A, nº5 da LGT.

Pelo exposto, tendo sido considerado como rendimento tributável o rendimento que resulta 
do artigo 89º -A, nº5 da LGT [operação de quantificação], impõe -se concluir pela legalidade da 
decisão de avaliação indirecta da matéria colectável e, nesta medida, julgar improcedente o 
presente recurso.

Nos termos e com os fundamentos expostos, julgamos o presente recurso improcedente, com 
a consequente manutenção da decisão de avaliação da matéria colectável na ordem jurídica.

DECIDINDO NESTE STA:
Antes de mais, verificamos que no entremeio dos extensos dizeres utilizados para sindicar a decisão 

de 1ª Instância, a recorrente questiona matéria de facto. Disso, demos conta por despacho do Relator de 
06/06/2012 a fls. 231º vº às partes, tendo vindo a recorrente defender que apenas pretende questionar 
matéria de direito pelo que o STA se deve considerar competente em razão da hierarquia.

Mas, nas conclusões (H) e (S - parte final) é contrariado o juízo conclusivo fáctico expresso na 
fundamentação da sentença recorrida segundo a qual (vide fls.19 da sentença - 152 dos autos) “a Admi-
nistração Fiscal logrou demonstrar que a recorrente teve um acréscimo patrimonial nos anos de 2007 
e 2008 nos valores supra referidos, o que não resultou infirmado pela matéria de facto provada nos 
autos”. Acresce que na conclusão (Z) a recorrente enuncia factos (imputação de determinada actuação da 
Administração Fiscal no âmbito do processo administrativo)  não contemplados no probatório da sentença 
recorrida  deles pretendendo a recorrente extrair consequência jurídica (litigância de má fé no âmbito do PA)

Vejamos. Como se decidiu no Ac. deste STA de 11/05/2011, tirado no recurso n.º 0324/11, o recurso 
não versa exclusivamente matéria de direito, se nas conclusões do respectivo recurso se questionar a 
questão factual, manifestando -se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à matéria de 
facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados ao probatório não 
estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer porque 
se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas ilações de facto que 
se devam retirar dos mesmos (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, a recorrente afirma 
nas conclusões destacadas que:

H) Acresce que o processo administrativo que fundamenta o presente processo tem por base o 
processo de inspecção n.º OI200909020/21, e para o qual o processo administrativo aqui em crise 
remete expressamente, contém todos os elementos documentais de prova essenciais para a descoberta 
da verdade material e boa decisão da causa, designadamente cheques, documentos contabilísticos, 
esclarecimentos, requerimentos assinados pelo pai da recorrente, e, em especial, o próprio reconheci-
mento da administração tributária de que era apenas o pai da recorrente quem movimentava a conta 
486, conforme foi dado por provado no processo 1792/ll.1BELRS.

S) Aliás, a recorrente nem sequer nega ou afirma a existência ou não desses acréscimos patri-
moniais. Portanto, a “questão” não se coloca a montante da aplicação do artº 89º - A n.º 3 da LGT, 
mas sim a jusante, reconduzindo -se a “questão” à verificação de quem é o real beneficiário desses 
acréscimos patrimoniais, como foi feito no proc. n.º 1792/11.7BELRS, onde se concluiu, e bem, que o 
beneficiário desse acréscimo patrimonial foi o pai da aqui recorrente.

Z) A Administração Tributária tem agido pois de má fé e em manifesto abuso de direito, enga-
nando o pai da recorrente, fazendo -lhe crer que apenas tinha que justificar os movimentos de valores 
superiores a € 10.000,00, para, a final, vir a considerar os valores inferiores a € 10.000,00.

AA. Imputando os valores não justificados pelo seu pai, porque não lhe foi solicitado que os 
justificasse à aqui recorrente e ao seu irmão, que são totalmente alheios aos movimentos da referida 
conta, e que a inspecção sabia e não podia ignorar, e que assume como verdade, que esses movimentos 
apenas só podem ser imputados ao pai da recorrente.

Ou seja, o juízo conclusivo fáctico formulado na fundamentação jurídica, fundado nos factos 
provados é questionado no presente recurso e está em causa a apreciação da matéria de facto assente.

Assim e pelo exposto, 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 
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o conhecimento do recurso, e das questões prévias nele solicitadas, 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.

4 - DECISÃO:
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 a recorrente poderá requerer a 
remessa do processo, de harmonia com o preceituado no n.º 2 do mesmo artigo.

Custas pelo recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 UC(s).

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Oposição. Prorrogação de prazo para contestar.

Sumário:

 I — Não se instituiu no artigo 210.º do CPPT um regime especial e próprio para a 
Fazenda Pública de prorrogação de prazo.

 II — O prazo máximo de prorrogação ali previsto de 30 dias está em consonância com 
o fixado no artigo 486.º do CPC.

 III — O requerimento de prorrogação de prazo deve ser requerido dentro do prazo de 
10 dias para contestar a oposição, (pois apenas pode ser prorrogado um prazo 
que ainda não tenha expirado), e o mesmo requerimento não suspende o mesmo 
prazo em curso, como expressamente resulta do n.º 6 do artigo 486.º do CPC, 
subsidiariamente aplicável.

 IV — Sendo o despacho de deferimento da prorrogação de prazo para contestar um acto 
urgente que deve ser proferido em 24 horas, a sua comunicação pode ser efec-
tuada por qualquer meio escrito de comunicação com exclusão da comunicação 
telefónica.

Processo n.º 577/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Jorge Manuel Eliseu Ventura.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
A Fazenda Pública veio interpor recurso em separado da decisão judicial que considerou que a 

contestação por si deduzida na oposição apresentada pelo oponente Jorge Manuel Eliseu Ventura, NIF 
…………………, foi apresentada fora de prazo e lhe fixou multa pela apresentação tardia nos termos 
do artº 145º n.º 6 do CPC.

Apresentou as seguintes alegações/conclusões de recurso:
1.º
A Representação da Fazenda reclamou da fixação oficiosa pela secretaria judicial da multa em 

causa, aplicada por ter sido entendido por esta que a contestação de presente processo de oposição, 
cujo prazo foi prorrogado por despacho do Mmo. Juiz datado de 29/11/2011, deu entrada nos três dias 
subsequentes ao termo desse prazo, face ao disposto no art. 145.º, n.º 5 e 6 do CPC.

2.º
Nessa reclamação a Representação da Fazenda entendeu com o devido respeito, existir um ma-

nifesto erro na contagem do prazo.
3.º
Dado ter sido notificada da prorrogação do prazo de contestação por 10 dias por carta registada, 

datando o registo de 30/11/2011
4.º
Tendo sido remetido um Fax em 29/11/2011, contendo uma cópia da mesma, com a indicação 

expressa na data, 29/11/2011 (reg. 3C).
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5.º
Entendeu nessa reclamação, o que mantém no presente recurso, que o Código de Processo Civil, 

aplicável em matéria de citações e notificações ex vi art. 25.º do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, ao processo judicial tributário, dispõe no seu artigo 254.º que a notificação aos man-
datários das partes é efectuada por carta registada ou por transmissão electrónica de dados.

6.º
Nenhuma norma do CPC prevê a notificação dos mandatários das parte via telecópia (fax) não se 

equiparando a mesma à transmissão electrónica de dados.
7.º
O próprio fax refere o registo a 30, pelo que sentido faria essa menção expressa, se a notificação 

já tivesse operado pelo fax? É a própria lei processual civil a não permitir a prática de actos inúteis 
(art. 137.º do CPC).

8.º
Pelo que esta Representação da Fazenda Pública se presume notificada apenas em 05/12/2011, 

dado o terceiro dia a contar de 30A11/2001, no caso o dia 03/12/2011, foi um sábado, dia não útil, e 
face ao art. 255.º n.º 3 a notificação se presumir efectuada no primeiro dia útil seguinte.

9.º
Começando o prazo de contestação prorrogado, a correr no dia 06/12/2011, pelo que a contestação 

ao dar entrada em 13/12/2011 foi tempestiva.
10.º
No sentido por nós defendido, foi citado o Acórdão da Relação de Lisboa de 06/11/2008, proferido 

no P.º 7993/2008 -6 e principalmente o Acórdão da mesma Relação, datado de 12/05/2010, proferido 
no P.º 379 -C/1997.L1.1, do qual nos permitimos reproduzir o ponto n.º 3:

3.Está em causa no âmbito desta reclamação o saber se o recurso apresentado é ou não tempestivo, 
atenta a /actualidade supra indicada. A resposta, adianta -se já, será no sentido de considerar o recurso 
tempestivo. Os artºs 253.º e 254.º do Código de Processo Civil, reportam -se às notificações às partes 
que tenham constituído mandatário, sendo que nos termos do n.º l do primeiro daqueles preceitos 
legais, “As notificações às partes em processos pendentes são feitas na pessoa dos seus mandatários 
judiciais.” Por seu turno o art.º 254.º. indica as formalidades que devem ser observadas em tais noti-
ficações, prevendo que as mesmas possam ocorrer ou por carta registada dirigida para o escritório do 
advogado (n.º l de tal dispositivo legal), ou por correio electrónico com aposição de assinatura electrónica 
avançada, em termos a definir por portaria do Ministério da Justiça, nos casos em que os mandatários 
das panes pratiquem os actos processuais pelos motivos previstos nos arts 150.º, n.º l, als. d) e e), do 
Código de Processo Civil (n.º 2 do art.º 254.º). As notificações às partes tenham elas mandatário ou 
não, são actos processuais de importância elevada, pois que delas decorrem efeitos jurídicos, como 
seja a possibilidade de exercício de determinados direitos processuais dentro de certo prazo, o qual, 
não sendo respeitado, leva à preclusão da sua prática. Daqui decorre que a lei, na sua previsão quanto 
a esta matéria e ao seu cumprimento, tenham de ser rigorosos, pois que a ambiguidade e a má execu-
ção daquela podem ter consequências graves para as partes. Estas considerações assumem, relevância 
no caso em apreço, pois que ao que tudo indica ter -se -á assumido que o envio de fax (telecópia) seria 
equiparável a envio de “correio electrónico”, quando é certo que sendo ambos formas de transmissão 
através de mecanismos electrónicos, têm natureza distinta. Não terá sido por acaso que o legislador 
previu que a “a apresentação ajuízo dos actos processuais”, por banda das partes se poderá fazer me-
diante: “envio através de telecópia valendo como data da prática do acto processual a da expedição;” 
(al c), do n.º 1, do art.º 150º, do Código de Processo Civil); “envio através de correio electrónico, com 
aposição de assinatura electrónica avançada, valendo como data da prática do acto processual a da 
expedição, devidamente certificada” (al. d), do mesmo dispositivo legal); ou “envio através de outro 
meio de transmissão electrónica de dados, a possibilidade das partes apresentarem em juízo” (al. e) de 
tal artigo e número); mas já quanto às formas de notificação das partes através dos seus mandatários só 
prevê, para além da notificação por carta registada, a notificação por correio electrónico com aposição 
de assinatura electrónica avançada (indicado art.º 254.º, n.º 2, do Código de Processo Civil). O rigor 
aqui imposto, a limitação estabelecida nestas duas formas de notificação, têm de ser respeitadas, sob 
pena de se criarem ambiguidades e instabilidade no seio do direito.

Adiante -se ainda que se o tribunal entendeu como bem realizada a notificação que efectuou via 
fax, não deveria então ter realizada a sua repetição por meio de carta registada dirigida para o escritório 
do mandatário do réu, pois que a lei processual não permite a prática de actos inúteis (artº 137.º do 
Código de Processo Civil), sendo também que por essa forma mais confusão veio gerar, ao permitir 
que se considerassem dois inícios de prazo para a realização do mesmo acto processual pela parte.

Por tudo o que se deixa dito, há pois que considerar que o Réu apenas se pode considerar notificado 
do despacho de fls. 340 -341, em 06/10/2009, através da carta registada já indicada, pelo que o prazo 
para apresentar o requerimento de interposição de recurso terminaria no dia l G/10/2009, data em que o 
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mesmo foi enviado pelo correio, concluindo -se assim que foi tempestiva tal interposição. Desta forma 
apresente reclamação procedera, devendo o despacho reclamado ser revogado.”.

11.º
Entendeu esta RFP que esta é a melhor interpretação que se adequa ao caso em apreço.
12.º
Em função dessa reclamação proferiu a Mma Juiz o douto despacho de que ora se recorre, tendo 

em conta o disposto no n.º 5 do art. 27.º do Regulamento das Custas Processuais; “O montante da 
multa ou penalidade é sempre fixado pelo juiz, tendo em consideração os reflexos da violação da lei 
na regular tramitação do processo e na correcta decisão da causa, a situação económica do agente e a 
repercussão da condenação no património deste.”

13.º
No douto despacho é referido que o prazo para contestar terminava a 28/11/2011 e que foi pror-

rogado por dez dias e não mais dentro dos limites legais, porque por um lado não era indicado o lapso 
de tempo pretendido e por outro lado, os elementos eram referidos a um Serviço de finanças da cidade 
de Coimbra.

14.º
Com todo o respeito pela interpretação da Mma. Juiz, não nos parece que a norma legal consignada 

no art. 210.º do Código de Procedimento e Processo Tributário estabeleça limites legais, nem o despacho 
de prorrogação por dez dias, continha a fundamentação referida no despacho de que ora se recorre.

15.º
O referido artigo dispõe “Recebida a oposição, será notificado o representante da Fazenda Pública 

para contestar no prazo de 10 dias o qual poderá ser prorrogado
por 30 dias quando haja necessidade de obter informações ou aguardar resposta a consulta feita 

a instância superior (sublinhado nosso).
16.º
Não existe qualquer referência do tipo até 30 dias, ou como no caso do art. 486.º, n.º 4 do CPC, 

respeitante ao Ministério Público “... não pode em caso algum ir além de 30 dias.” e n.º 5 respeitante 
ao réu ou seu mandatário judicial” que ao limite máximo de 30 dias” (sublinhados nossos).

17.º
Como é reconhecido, o elemento literal da interpretação jurídica não é preponderante, dispondo 

o art. 9.º, n.º l do Código Civil: “A interpretação não deve cingir -se à letra da lei, mas reconstitui a 
partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, 
as circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada”.

18.º
Mas dispõe também o mesmo artigo, no seu n.º 2: “Não pode porém, ser considerado pelo intérprete 

o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal ainda que 
imperfeitamente expresso” e no n.º 3 “Na fixação e alcance da lei o interprete presumirá que o legisla-
dor consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em ferinos adequados.”

19.º
Parece -nos com o devido respeito, que a interpretação restritiva da norma, que ocorreu no caso 

concreto não tem um mínimo de correspondência com o texto legal, que é claro: por trinta dias.
20.º
Sendo que também o elemento sistemático referido no ponto 17.º, vai no mesmo sentido.
21.º
Por outro lado, e em termos de elemento histórico a redacção do art. 486º do CPC foi -lhe dada 

pelo Decreto -Lei n.º 180/96 de 25 -09 enquanto o Código de Procedimento e Processo Tributário foi 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 -10.

22.º
Pelo que se o legislador assim tivesse entendido teria dotado o art. 210.º de uma redacção idêntica 

ao art. 486º do CPC o que não sucedeu.
23.º
O que se compreende tendo em conta o prazo reduzido de contestação das oposições quando 

comparado com o das impugnações judiciais (90 dias), funcionado esta prorrogação de prazo, por trinta 
dias, como solução para as situações de necessidade de recurso informações de entidades que não a 
Representação da Fazenda Pública ou consultar outras instâncias.

24º
Sendo o art. 210.º uma norma especial pelo que não existe caso omisso que legitime o recurso às 

normas do Código de Processo Civil.
25.º
Relativamente à questão da notificação entendeu a Mma. Juiz, que, no caso, tratando -se de uma 

prorrogação de prazo, tudo se passa como se o prazo inicial fosse de 20 dias, face à regra da continui-
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dade dos prazos consignada no art. 144.º, n.º l do Código de Processo Civil, não existindo qualquer 
suspensão do prazo.

26º.
Embora reconheça o envio do fax e posterior notificação do despacho de prorrogação nos termos 

legais, entende que; não está em causa com aquela notificação dar início a algum prazo de contestação.
27.º
Justificando o envio da cópia do Despacho via fax e posterior notificação nos termos legais, com 

o facto de o pedido ter sido feito quase coincidentemente com o prazo (normal) de contestação e ter 
sido entendido dever dar -se conhecimento quanto antes, para que esta Representação pudesse usufruir 
efectivamente (e com segurança) da prorrogação do prazo em curso.

28.º
Esta Representação compreende a lógica processual invocada e reconhece que a mesma tem 

reflexo em Jurisprudência de tribunais superiores, nomeadamente no Acórdão do Tribunal da Relação 
do Porto de 15/03/2010, proferido no P.º1368/08.6TBMCN -A.P1, não concordando, no entanto, com 
todo o respeito, com tal interpretação, pelos motivos que passa a expor.

29.º
Em primeiro lugar não nos parece resultar da interpretação do art. 141.º do CPC que apenas pode 

existir suspensão nos prazos no caso das férias judiciais.
30.º
Recorrendo ao elemento sistemático da interpretação jurídica, é nossa convicção que se tal fosse 

liquido não teria o legislador criado duas normas dispares no Código do Processo Civil, sendo uma 
delas o supra referido art. 486.º o qual dispões no seu n.º 6 “A apresentação do requerimento de pror-
rogação não suspende o prazo em curso: o juiz decidirá, serr. possibilidade de recurso, no prazo de 24 
horas e a secretaria notificará imediatamente ao requerente o despacho proferido, nos termos do n.º 5, 
segunda parte e 6 do art. 176.º”.

31.º
Se da regra da continuidade dos prazos decorresse, desde logo, a não suspensão do prazo, face ao 

requerimento da sua prorrogação, esta norma seria perfeitamente desnecessária, mas pelo contrário o 
legislador processual civil consagrou expressamente essa não suspensão.

32.º
A outra norma relativa a prorrogação de prazos no CPC o art. 147.º, n.º 2 não tem redacção se-

melhante ao art. 486.º, n.º 6, limitando -se a dispor: “Havendo acordo das partes o prazo e prorrogável 
por uma vez e por igual período”.

33.º
Face a tal redacção foi entendido pelo Tribunal da Relação do Porto no seu Acórdão de 20/12/2004, 

proferido no P.º n.º 0455970:” Passamos, assim à determinação dos efeitos da prorrogação do prazo 
fundada no art.º 147.º, n.º 2 do C.P. Civil

O despacho recorrido, ao citar o disposto no art.º 486.º, n.º 5 do C.P. Civil, parece íer sufragado 
o entendimento de que essa prorrogação opera nos precisos termos estabelecidos neste último preceito, 
ou seja, que a apresentação do requerimento não suspende o prazo para contestar, em curso. Mas, sendo 
assim, não vislumbramos fundamento razoável para a consagração dos dois regimes de prorrogação e 
com inserção sistemática, também distinta. Se o sentido da mens legis fosse esse, o mesmo preceito con-
teria os dois fundamentos de prorrogação, por acordo das partes e por decisão do juiz, havendo motivo 
ponderoso, seguido dos respectivos efeitos (não suspensão do prazo e despacho e notificação imediatos) 
 - Não foi essa a opção legislativa e, quanto a nós, por fundamento processual válido, como veremos.

Independentemente da aplicação do regime do art.º 486.º, n.º 6 do C. P. Civil ao caso de prorrogação 
do art.º 147.º, n.º 2 do C.P. Civil, poderíamos aportar a idêntico sentido interpretativo (não suspensão do 
prazo em curso) a partir do significado intrínseco do vocábulo “prorrogação”. Este supõe que o prazo 
está em curso, não tendo terminado e prorrogá -lo é, tão só, acrescentá -lo no preciso momento que ante-
cede aquele em que se completa. Mas, a interpretação da lei não se basta com o argumento literal nem 
com o mero exercício de retórica em torno deste, antes devendo partir da mens legis, considerando os 
restantes elementos de interpretação, entre eles o elemento literal, nos termos em que o art.º 9º, n.º 2 de C. 
Civil a ele manda atender. Não será permitido um sentido interpretativo que não tenha no texto da lei um 
mínimo de correspondência verbal Sabemos que as norma processuais se configuram como um caminho, 
ou um veículo, de realização do direito substantivo. Este incorpora em si os valores sociais vigentes em 
determinada matéria e aquele, não contendo valores em si, destina -se, tão só à realização dos valores 
erigidos, como tais, pelo direito substantivo. Por razões que não importa aqui aflorar, muitas têm sido 
as vezes em que tal principio é esquecido e o direito processual civil, que agora nos ocupa, é chamado a 
ocupar um lugar, exponenciado na sua importância em face do direito que se propunha realizar. Se dúvidas 
houvesse a tal respeito, bastaria uma breve excursão pela decisões judiciais na matéria. Contrariando 
essa tendência processual desviante, muitas vozes se vêm pronunciando, desde há muito, contra as várias 
preclusões processuais com influência negativa na realização do direito substantivo, afinal o seu fim único 
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e último. O regime estabelecido pelo art.º 147.º, n.º 2 do C.P. Civil é, nessa medida uma conquista da 
prevalência da substância sobre a forma. É que esta só faz sentido se permite o triunfo daquela. A nossa 
Lei Fundamental estabelece na matéria (art.º 20.º, n.º 4 da C. R. P.) que;  - “Todos têm direito a que uma 
causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo”. 
E, ainda, que a lei assegura procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade de 
modo a obter tutela efectiva em tempo útil art.º 20.º, n.º 5). É esta a medida segundo a qual o legislador 
ordinário deve consagrar as soluções processuais: celeridade, equidade e tutela efectiva. Só na procura 
do necessário equilíbrio desses valores fundamentais se pode aceitar que, por vezes, a forma deva pre-
valecer sobre a substância. Só nessa medida se podem aceitar as preclusões processuais. O preceito em 
análise, o art.º 147º, n.º 2 do C.P. Civil, vem admitir a intervenção directa das partes na definição dos 
prazos processuais, reconhecendo que a rigidez desses prazos não é o melhor veiculo para a realização 
do direito no caso concreto. O legislador, ao separar este comando processual do regime estabelecido 
no art.º 486.º, n.º 6 do C. P. Civil, reconheceu que, nesta situação se não justificam as mesmas razões de 
celeridade processual que consagrou no citado art.º 486.º, n.º 6. Admite que as partes, em acordo, tenham 
uma intervenção activa no desenrolar do respectivo processo, mas tratando -se do desenrolar de uma lide 
perante o Tribunal e não de uma situação de auto -composição desse litígio, forçoso é que a intervenção 
das partes se faça perante o Tribunal. Não bastará, pois, que as partes acordem na prorrogação do prazo 
é, ainda, necessário que esse acordo seja levado ao conhecimento do Tribunal Não obstante, os moldes 
em que o nosso direito processual civil se encontra organizado, atribui ao Juiz na intervenção activa no 
desenrolar do processo (cfr. art.º 265.º do C.P. Civil). O juiz não é chamado a tomar conhecimento, mas 
a decidir. As partes requerem e o Juiz decide, num sentido ou noutro. Após apresentarem o seu reque-
rimento as partes esperam a decisão conformativa do Juiz e é esta que define os termos processuais a 
seguir. É esta a regra do nosso sistema processual, sem embargo dos muitos casos em que não é admitida 
a intervenção activa do Tribunal Assim, apresentado um requerimento, as partes têm o direito a confiar 
que sobre ele é proferida decisão em tempo útil e que a mesma estabelece o caminho processual a seguir 
na matéria. E é neste principio da confiança que, quanto a nós, reside a chave de decisão da questão sub 
judice. O requerimento conjunto do A e da Ré foi apreciado em 11/12/02, cerca de um mês após ter sido 
formulado, e a decisão que sobre ele recaiu (deferido  - art.º 147.º, n.º 2 do CPC) foi -lhes notificada no dia 
seguinte. Atento o que acima referimos quanto à intervenção do Juiz no desenrolar do processo, o acto da 
Ré ao contar o período de prorrogação a partir da notificação do despacho que deferiu o requerimento, 
está de acordo com o citado princípio da confiança e com a mem legis que presidiu à consagração do 
regime plasmado no art.º 147.º, n.º 2 do C.P. Civil qual seja, a intervenção das partes na conformação 
das regras do processo. E é esta a interpretação que melhor se conforma com um posicionamento rela-
tivo do direito processual em face do direito substantivo, sendo aquele um mero veículo deste. Ao apre-
sentar a sua contestação em 12/12/02, a Ré praticou esse acto processual dentro do respectivo prazo.”

31.º
Como é referido no acórdão, o que nos pareça estar em causa é o princípio da confiança: ao ser 

submetida a decisão do juiz da causa prorrogação do prazo, a Representação da Fazenda tem direito a 
confiar que os efeitos se produzem a partir da notificação, nos termos legais, desse despacho.

32.º
Aceitamos que a intenção do envio do fax foi dar conhecimento da prorrogação, mas tendo em 

conta o entendimento consagrado no douto despacho de que se recorre, esse entendimento, poderia e 
deveria constar do despacho de prorrogação, tendo em conta que o fax não é uma forma legalmente 
consagrada de notificação.

33.º
E como já referimos supra, é nosso entendimento que o art. 210.º do CPPT constitui norma es-

pecial, relativamente às normas do Código de Processo Civil, sem se ignorar que o seu o art. 20., n.º 2 
remete para o Código de Processo Civil em matéria de contagem de prazos.

34.º
Não nos parece haver aqui recurso às normas do Processo Civil, pois como entendeu o Tribunal 

Central Administrativo Sul, no seu Acórdão de 16/09/2008, proferido no P.º 02033/07: Assim as normas 
de processo civil apenas são aplicáveis no âmbito processual tributário a título subsidiário e segundo 
a ordem estabelecida nas distintas alíneas do art.º 2.º do CPPT.

Ora, ao que aqui releva e no caso particular da prorrogação do prazo de contestação do RFPú-
blica, é o próprio Código que determina qual a legislação aplicável esclarecendo de forma, a nosso 
ver inquestionável, que só será legítimo o recurso à legislação processual civil quando a lei tributária 
aplicável não regulamente a situação; E, no caso, o art.º 210º do CPPT, regula de forma expressa e 
fechada a questão da eventual prorrogação do prazo de contestação do RFP pelo que se não legitima 
o apelo aos referidos n.ºs 4 e 6 do aludido art.º 486.º do CPC, que, aliás, tem como destinatário uma 
entidade que nada tem a ver com a Fazenda Pública, enquanto parte legítima, em representação dos 
interesses patrimoniais do Estado, o que traz consigo a ilação necessária de uma fundamentação 
axiolôgica distinta no estatuído nos aludidos normativos.
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Depois porque e ao que aqui releva,  - o que apenas se explora a título meramente argumenta-
tivo, por inaplicabilidade ao caso dos autos, uma vez que, como se referiu, o que está em causa é a 
prorrogação do prazo de contestação do RFP e não qualquer prazo do M.ºP.º  -, o n.º 6 do art.º 486.º 
do CPC, tão pouco será aplicável à prorrogação de prazo do MSP.0, mas terá por desiderato a regu-
lamentação a prorrogação excepcional do exercício do direito de defesa por parte do réu, nos termos 
do estatuído no número precedente (art.º 486.75 do CPC), como se crê apontar o Prof. MTSousa (1), 
quando doutrina que “O prazo de contestação pode ser prorrogado. Essa prorrogação é concedida 
ao Ministério Público, quando careça de informações que não posa obter dentro do prazo normal ou 
tenha de aguardar resposta a consulta feita a instância superior; (...): Dessa prorrogação também pode 
beneficiar Qualquer réu: sempre que ocorra um motivo ponderoso que impeça ou dificulte anormalmente 
a essa parte ou ao seu mandatário judicial a organização da defesa, pode requerer -se a prorrogação do 
prazo de contestação, até ao limite de 30 dias (artº 486º. n.º 5). A apresentação desse requerimento não 
suspende o prazo em curso (o que desincentiva a solicitação não fundamentada dessa prorrogação), 
devendo o juiz decidir o requerimento no prazo de 24 horas e a secretaria comunicar imediatamente 
a decisão à parte (arf 486º, n.º 6)” (sublinhados e realces da nossa responsabilidade). (2)

 - Por outro lado, a prorrogação do prazo ao RFP, nos termos plasmados no artº 210.º do CPPT, 
atendendo aos interesses patrimoniais do Estado que representa e à vinculação a que se encontra 
adstrito ao princípio da legalidade, justificam que tenha um tratamento nesta matéria que não seja 
inteiramente coincidente com aquele que é dispensado aos particulares, sem que com isso e em ter-
mos similares ao que jurisprudência tem entendido por referência ao M.ºP.º, viole os princípios do 
contraditório ou da igualdade armas processuais, ou ainda da igualdade dos cidadãos perante a lei, 
nos termos plasmados quer na nossa Lei Fundamental quer na CEDE.”

35.º
O artigo 210.º do CPPT pretende pois regular um caso particular que é da contestação pela RFP, 

não resultando, no nosso entendimento e com todo o respeito pela posição assumida pela Mma. Juiz, 
dos vários elementos da interpretação jurídica, que não exista suspensão do decurso do prazo.

36.º
Desde logo a redacção do art. é totalmente díspar da do art. 486.º, n.º 6 do CPC que dispõe: 

“A apresentação do requerimento de prorrogação não suspende o prazo em curso, o juiz decidirá sem 
possibilidade de recurso, no prazo de vinte e quatro horas e a secretaria notificará imediatamente ao 
requerente o despacho proferido, nos termos dos n.ºs 5, segunda parte e, 6 do artigo 76.”

37.º
Não sendo o elemento literal da interpretação jurídica determinante, no entanto também o elemento 

sistemático aponta no mesmo sentido: a norma está inserida num diploma diferente e conforme supra 
explanámos, não resulta, no nosso entendimento, e com todo o respeito pelo entendimento contrário, 
que a única causa de suspensão do decurso do prazo processual seja o decurso das férias judiciais, sob 
pena de o articulado do art. 486.º do CPC ser perfeitamente redundante.

38.º
O que é reforçado pela existência de outra norma no CPC, sem qualquer referência a essa sus-

pensão, o também já referido art. 147.º, n.º 2.
39.º
Sendo que no próprio despacho recorrido se reconhece que a notificação do despacho de prorroga-

ção dá início a prazos de reacção ao mesmo, em termos de controlo da sua legalidade, o que demonstra 
a sua especialidade relativamente à prorrogação admitida no art. 486.º, n.º 5 do CPC, face ao qual, o 
despacho não admite recurso.

40.º
Também o elemento histórico, como já referido supra aponta no sentido da especialidade da norma, 

sendo a redacção do art. 210.º do CPPT posterior, em termos cronológicos, à redacção do art. 486.º 
do CPC.

41.º
O que se justificará em termos ideológicos, como referido no supra citado Acórdão do TCA Sul; o 

estatuto da Representação da Fazenda atendendo aos interesses patrimoniais do Estado que representa e 
à vinculação a que se encontra adstrito ao princípio da legalidade, justificam que tenha um tratamento 
nesta matéria que não seja inteiramente coincidente com aquele que é dispensado aos particulares, sem 
que com isso e em termos similares ao que jurisprudência tem entendido por referência ao M.ºP.º, viole 
os princípios do contraditório ou da igualdade armas processuais, ou ainda da igualdade dos cidadãos 
perante a lei.

42.º
Sendo esta interpretação, a nosso ver, consonante como o disposto no art. 9.º, n.º 3 do Código 

Civil: “Na fixação e alcance da lei o intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais 
acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados.”.
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Nestes termos e com o douto suprimento de V/s Ex.as deve a decisão recorrida ser revogada e 
substituída por douto acórdão, que considere a contestação apresentada dentro do prazo legal e a multa 
processual indevidamente fixada, assim se fazendo, JUSTIÇA.

O Mº Pº junto deste STA manifestou adesão à posição assumida pelo Mº Pº em 1ª instância 
(o qual considerou que a contestação foi apresentada 2 dias para além do prazo).

É o seguinte o teor o despacho sob recurso, considerando -se os factos nele referidos que não 
sofreram contestação:

“O Ex.mo Representante da Fazenda Pública reclama da multa processual que oficiosamente 
foi fixada, nos termos do art.l45º nº6 do Código de Processo Civil, pela junção da contestação (ou 
seja, porque tida como oferecida fora do prazo).

Invoca para tanto que a notificação da prorrogação do prazo lhe foi notificada por dois meios 
sucessivos: o primeiro um fax indevidamente enviado, porque não corresponde a nenhum modo 
de notificação dentre os previstos na lei de processo para o efeito e, o segundo, carta registada, 
determinou que a partir da sua receção se contasse o prazo de que dispunha para contestar, em 
cuja abrangência se enquadra a apresentação da contestação. Cita douta jurisprudência em cor-
roboração do seu entendimento. Termina assim pedindo seja atendida a reclamação, dando -se 
sem efeito aquela penalidade.

A Digna Magistrada do Ministério Público pronunciou -se no sentido da correção do proce-
dimento oficioso, enunciando como os prazos se sucederam no tempo e como, nessa sequência, 
aquando da apresentação da contestação estavam já ultrapassados em 2 dias.

Da compulsação dos autos resulta que, admitida a oposição, a Ex.ma Representação da 
Fazenda Pública foi notificada para contestar a 18 de Novembro de 2011, arts.40º nº3 do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário e 253º nº3 do Código de Processo Civil [cfr.fls. 115].

Assim, o prazo para contestar, de dez dias, art.210º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, terminaria a 28 de novembro de 2011. Contudo, por meio de telecópia dessa mesma 
data (e das 17h 17m...) seria requerida a prorrogação desse prazo, o que foi deferido ao abrigo 
da mesma norma, no dia seguinte, com prorrogação do prazo por dez dias  - e acrescentemos: 
não mais adentro dos limites legais porque por um lado não era indicado o lapso de prorrogação 
pretendido e, por outro, as necessidades de elementos eram referidas a um Serviço de Finanças 
desta mesma cidade [cfr. fls.120 -124].

Contudo, o que o Ex.m Representante da Fazenda Pública põe em causa é a correcção dos 
atos notificativos que se seguiram a tal despacho:

 - por um lado a notificação via fax e,
 - por outro, a notificação nos termos consignados na lei de processo, criando ambiguidade 

sobre como interpretar tais notificações sucessivas e início do prazo em questão, sem embargo 
de a primeira não ser notificação legalmente conforme.

Ora, o que o caso presente exibe de particular é que  - ao contrário daquele na origem do douto 
Acórdão que é citado, por exemplo  - não está em causa com aquela notificação sob a forma legal 
dar início a algum prazo de contestação: a notificação do despacho de diferimento do termo do 
prazo inscreve -se na necessidade lógica de o dar a conhecer manter inteligível o processo e, bem 
assim e, designadamente, para efeitos de controlo da sua legalidade (nesta vertente dando início 
a prazos, sim, mas de reacção ao próprio despacho). É que os efeitos desse despacho na normal 
sequência dos atos se limitam a dar continuidade, por prorrogação, ao prazo de contestação em 
curso, arl.l44Vl do Código de Processo Civil. Aliás, a ser como enunciado na reclamação, subse-
quente a um prazo normal, ou a parte dele até ao pedido de prorrogação, haveria um hiato de 
tempo até notificação do despacho sobre esse pedido e, com esta, um renovado prazo (no caso de 
contestação), o que s. m. o. não tem correspondência com o regime instituído.

Assim, pese embora a Ex.ma Representação da Fazenda Pública só tenha sido notificada 
do despacho de postecipação do termo do prazo em curso a 5 de dezembro último, como invoca, 
tal diferimento ou prorrogação estabeleceu tão -só a continuação de um prazo por mais dez dias. 
tudo se passando como se ab initio o prazo de contestação fosse, no caso, de vinte [20] dias: não 
há, por isso, hiatos de tempo que suspendam ou interrompam a sua continuidade, art.144º n.º 1 
do Código de Processo Civil, salvo a suspensão neste mesmo articulado referida, se aplicável, o 
que aqui não ocorre. Por isso, tal como subjaz à fixação oficiosa da multa processual, o prazo de 
contestação terminou a 9 de dezembro de 2011, uma sexta feira [(28 de novembro)  - (10 dias) = 
8 de dezembro que, feriado, determinou passasse o termo do prazo para o dia seguinte útil: 9 de 
dezembro, citado art.144º n.º 2],

Em face disso, ao ser apresentada a contestação no dia 13 de dezembro seguinte (tendo 10 e 
11 recaído, portanto, a sábado e domingo, respetivamente), forçoso é concluir que o foi no segundo 
dia útil após o termo do prazo de contestação: nesses mesmos termos se acha fixada a multa pro-
cessual, artº 145º n.º 6 do Código de Processo Civil, que por isso nenhum reparo merece.
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Aqui chegados, importa, pois dar uma explicação acerca do porquê, então, do envio de cópia 
via fax do despacho, que depois seria notificado nos termos legais: dado o pedido de prorrogação 
ter sido feito quase coincidentemente com o termo do prazo (normal) de contestação, como vimos, 
foi entendido dever dar -se conhecimento do despacho quanto antes, para que a parte pudesse 
usufruir efetivamente (e com segurança) da prorrogação do prazo em curso, sem óbvio prejuízo 
de, paralelamente, se lhe seguir notificação nos termos normais.

Esta finalidade parece não ter sido entendida mas, independentemente disso e pelo exposto, 
mostra -se sem motivo de reparo a multa processual, que portanto se mantém.

Sem lugar a tributação, pela manifesta simplicidade da questão, artº 16º n.º 2 do Código das 
Custas Judiciais, aplicável aqui em função da origem temporal dos autos principais.

Notifique -se, emitindo novas guias com renovado prazo”.
A Mº Juíza sustentou o despacho recorrido considerando não ter feito qualquer agravo à recorrente.
DECIDINDO NESTE STA
A questão a decidir é a seguinte:
A irregularidade ou nulidade da notificação do despacho que autoriza a prorrogação de prazo 

determina o retardamento do início do curso do período de prorrogação ou, ao invés corre logo após o 
termo do prazo normal, na suposição prévia da sua autorização.

A decisão recorrida entendeu que não havia qualquer hiato de tempo a considerar por dependência 
da notificação do despacho que autorizou a prorrogação e que o início do curso do período de prorro-
gação corria logo após o termo do prazo normal. Efectuados os necessários cálculos afirmou a entrada 
da contestação da Fazenda Pública ao processo de oposição em causa nos autos no 2º dia posterior ao 
termo do prazo e considerou ser de aplicar a multa a que se refere o artº 145º n.º 6 do CPC.

Vejamos:
A nosso ver não há qualquer dúvida de que o legislador do Código de Processo Civil, que é de 

aplicação subsidiária em matéria de processo tributário, pretendeu que nos casos de solicitação de pror-
rogação de prazo para a prática de acto processual o prazo fosse contínuo sem a ocorrência de hiatos 
de tempo determinados pela notificação do despacho de deferimento do pedido de prorrogação.

Essa manifestação de vontade resulta do disposto no artº 486º n.º 6 do CPC que por sua vez remete 
para os nºs 5 (2ª parte) e 6 do artº 176 do mesmo compêndio normativo.

Compreende -se que assim seja por duas ordens de razões.
Por um lado a lei impõe urgência na prolação do despacho judicial incidente sobre o pedido de 

prorrogação de prazo (vinte e quatro horas) e sem possibilidade de recurso.
Por outro admite a sua comunicação imediata por qualquer meio normal e usual de telecomuni-

cações, com exclusão do telefone como adiante veremos.
Não está aqui em causa a notificação à parte de um outro despacho judicial qualquer onde as regras 

de notificação seriam aquelas que vêm referidas no acórdão de 12/05/2010 do Tribunal da Relação de 
Lisboa tirado no recurso n.º 379 -C/1997.L1.1 que a ora recorrente transcreveu (neste acórdão estava 
em causa um recurso de um despacho judicial notificado por carta registada ao mandatário do Réu).

Está em causa a comunicação à parte (requerente do pedido de prorrogação de prazo para con-
testar), do deferimento da sua pretensão.

O despacho incidente sobre o pedido de prorrogação de prazo é, como se disse, urgente e pode ser 
comunicado ao requerente por qualquer meio previsto na 2ª parte do n.º 5 do artº 176º do CPC.

Sendo este o regime instituído no CPC, cumpre agora analisar se o artº 210º do CPPT, que re-
gulamenta a notificação de oposição e o prazo para contestar ao Representante da Fazenda Pública e 
fixa a possibilidade de prorrogação desse prazo, estabelece ou não regras especificas que nos levem a 
considerar estar edificado no CPPT um regime especial de prorrogação de prazo aplicável nos tribunais 
tributários como pretende a recorrente.

Cremos, convictamente, que não.
O preceito em causa tem como escopo principal a fixação do prazo de contestação da oposição por 

parte da Fazenda Pública e complementarmente expressa o direito desta à prorrogação do prazo para a 
prática de tal acto, fixando o limite máximo dessa prorrogação em 30 dias. (trinta dias, e não mais, em 
consonância com o estatuído para o Mº Pº e para o Réu no artº 486º do CPC).

Vê -se assim que o legislador do CPPT, pretendeu seguir o regime já instituído e consolidado no 
CPC em matéria de prorrogação de prazo. Deve salientar -se que, embora não o refira expressamente, 
infere -se das anotações ao artº 210º do CPPT anotado 5ª edição de Jorge Lopes de Sousa que o prazo 
de contestação prorrogado é contínuo e somente até ao limite de 30 dias. Ali se expressou:

“O representante da Fazenda Pública deve apresentar o pedido de prorrogação do prazo para 
contestar, apresentando os respectivos fundamentos.

A exigência de fundamentação é feita expressamente no n.º 4 da art. 486.º do CPC, para a situação 
paralela de prorrogação do prazo de contestação pelo Ministério Público nas acções cíveis. Apesar de 
neste art 206º não ser feita referência explicita à necessidade de fundamentação, ela decorre do facto 
de a prorrogação não ser automática, como se depreende da expressão «poderá ser prorrogado», que 
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supõe a demonstração perante o tribunal da verificação de uma situação em que prorrogação poderá 
ser decidida,

O tribunal tributário deverá prorrogar o prazo se o representante da Fazenda Pública comprovar 
que há necessidade de obter informações ou aguardar resposta a consulta feita a instância superior.

Razão de ser da possibilidade de prorrogação
A possibilidade de prorrogação de prazo para contestar estava prevista também no processo 

de impugnação judicial, no art. 112º, n.º 2, na redacção inicial, mas foi eliminada com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, em simultâneo com o aumento do prazo da contesta-
ção de 10 para 90 dias (arts. 112,º, n.º l, deste Código, na redacção inicial, e 110.º, n.º l, na redacção 
introduzida por aquela Lei),

No presente art. 210.º manteve -se o prazo de 10 dias para a contestação em processo de oposição 
à execução fiscal, prazo esse que é curto, em consonância com a celeridade que se visa com o processo 
de execução fiscal, mas que pode ser insuficiente, nas situações em que o representante da Fazenda 
Pública não disponha de informações ou se trate de matéria em que deva haver tomada de posição 
por entidades superiores da administração tributária,

É por este prazo ser curto que se justifica que tivesse sido mantida na oposição à execução fiscal 
a possibilidade de prorrogação.

Esta prorrogação, tendo como máximo um período de 30 dias, idêntico àquele de que o oponente 
dispõe para deduzir oposição (art. 203.º, n.º l, deste Código), parece não ser irrazoável nem ofender 
o princípio Já igualdade de faculdades e meios de defesa, cuja observância é imposta por força do 
disposto no art. 98.º, da LGT, (‘)

(‘) O Tribunal Constitucional no acórdão n.º 266/97, de 19 -3 -97, processo n.º 618/95, publicado, 
no BMJ n.º 465, página 228 e no DR, 2.ª série de 20 -5 -97, página 5815), considerou materialmente 
inconstitucional, por incompatibilidade com os arts. 20º, n.º l, e 13 de CRP, o art. 486º n.º 3, do CPC, na 
redacção anterior à reforma operada pelos Decretos -Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Setembro, e 180/96, de 
12 de Dezembro, em que se permitia a prorrogação de prazo para contestação pelo Ministério Público, 
em acções cíveis declarativas, pelo período de máximo de 3 meses, quando carecesse de informações 
que não pudesse obter dentro do prazo normal da contestação, ou quando tivesse de aguardar resposta 
a consulta feita a instância superior. O pedido de prorrogação tinha de ser fundamentado.

O que levou o Tribunal Constitucional a considerar inconstitucional tal norma, Foi, essencial-
mente, a dimensão da possibilidade de prorrogação.

Com aquela reforma, tal possibilidade passou a ser concedida a todos os réus ou seus mandatá-
rios, mas o limite máximo da prorrogação passou a ser de 30 dias”.

Em suma:
Não se instituiu no artº 210º do CPPT um regime especial e próprio para a Fazenda Pública de 

prorrogação de prazo.
O prazo máximo de prorrogação ali previsto de 30 dias está em consonância com o fixado no 

artº 486º do CPC.
O requerimento de prorrogação de prazo deve ser requerido dentro do prazo de 10 dias para 

contestar a oposição, (pois apenas pode ser prorrogado um prazo que ainda não tenha expirado), e o 
mesmo requerimento não suspende o mesmo prazo em curso, como expressamente resulta do n.º 6 do 
artº 486º do CPC, subsidiariamente aplicável.

Sendo o despacho de deferimento da prorrogação de prazo para contestar um acto urgente que 
deve ser proferido em 24 horas, a sua comunicação pode ser efectuada por qualquer meio escrito de 
comunicação com exclusão da comunicação telefónica, como resulta da conjugação do n.º 6 do artº 486 
e 176º nºs 5, 2ª parte e 6, ambos os artigos do CPC (este n.º 6 é, claramente, indicativo da exclusão do 
uso da comunicação telefónica pois só assim se compreende que o n.º 6 do mencionado art. 486 do 
CPC para ele remeta, sendo que uma contestação não é, no nosso modo de ver, um acto convocável. 
A palavra “convocação”, usada na lei, delimita a natureza do acto que pode ser uma inquirição de 
testemunhas ou uma audiência de julgamento mas não uma contestação).

Revertendo ao caso dos autos temos que admitida a oposição a Fazenda Pública foi notificada 
para contestar a 18 de Novembro de 2011, pelo que o prazo para contestar, de dez dias, terminaria a 
28 de Novembro de 2011. Neste mesmo dia a Fazenda Pública requereu a prorrogação desse prazo, o 
que foi deferido no dia seguinte, concedendo -se a prorrogação do prazo por mais dez dias (despacho 
que em si próprio não foi questionado).

O despacho de prorrogação foi comunicado logo à requerente via fax pelo que o prazo de con-
testação que devia terminar a 8 de Dezembro de 2011, por este dia ser feriado se transferiu para o dia 
seguinte, 9 de Dezembro (sexta feira). Assim e uma vez que a contestação só foi apresentada a 13 de 
Dezembro de 2011, sucedeu no 2º dia útil posterior ao termo do prazo o que não impossibilitando a 
aceitação da contestação sujeita o acto a multa já que não se considera estar em causa um prazo subs-
tantivo peremptório e de caducidade mas antes um prazo processual, por estar em causa uma peça para 
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ser apresentada num incidente da execução fiscal, o que determina que se lhe aplique não só o artº 144º 
do CPC mas também o n.º 6 do artº 145º do mesmo código.

A decisão recorrida que assim decidiu não merece censura sendo de confirmar.
4 – DECISÃO:
Pelo exposto acordam os juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar o 

despacho recorrido.
Custas a cargo do recorrente que se fixam em 2 Ucs.

Lisboa 11 de Julho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Sisa. Avaliação nos termos do art. 57º do CSisa.

Sumário:

Não obstante o pedido de avaliação, nos termos do art. 57º do CSisa, ter sido feito no 
pressuposto de que o valor sobre que incidiu a sisa era inferior ao preço pelo qual 
os bens foram transmitidos (e independentemente, até, da sindicabilidade do despa-
cho a autorizar a avaliação), tendo a impugnante logrado provar que as suspeitas 
sobre essa desconformidade eram infundadas e que o valor da transacção não foi 
superior ao declarado, é de concluir que não estavam reunidos os pressupostos 
legais para tal avaliação.

Processo n.º 584/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Verdemar — Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Aveiro, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por “Verdemar — Importação e Expor-
tação de Produtos Alimentares, Lda.”, com os demais sinais dos autos, contra o acto de 2ª avaliação, 
promovida nos termos do disposto no art. 57º do CIMSISD, e realizada a dois prédios de que esta é 
proprietária.

1.2. O recurso foi inicialmente interposto para o Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN) 
onde, por acórdão proferido em 29/3/2012 (fls. 287 a 294), veio a ser declarada a respectiva incom-
petência, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, dado o seu objecto respeitar, apenas, a 
matéria de direito.

1.3. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que considerou procedente a impugna-

ção judicial deduzida por Verdemar  - Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda. contra 
a “segunda avaliação promovida nos termos do art. 57º do CIMSISD a dois prédios urbanos de que é 
proprietária”.

B. O objecto do presente recurso prende -se com o preenchimento in casu dos pressupostos que 
fundamentaram a avaliação dos imóveis, nos termos do § único do artigo 57º do Código do Imposto 
Municipal de Sisa.

C. Tal norma exige, como pressuposto da autorização para a avaliação, que se verifiquem fun-
dadas suspeitas de não existir uma coincidência entre o preço declarado e o preço pago pela aquisição 
do imóvel.

D. Como fundamento da avaliação, o legislador não conferiu relevância ao valor venal do imó-
vel.

E. Nada obsta a que a Administração Tributária considere o valor apurado em processo de ava-
liação, desencadeado nos termos do artigo 57º do Código da Sisa, caso seja superior ao declarado na 
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escritura pública de compra e venda, por força dos poderes de correcção da matéria tributável àquela 
atribuídos pelo n.º 2 do artigo 39º da LGT.

F. Prevendo -se em tal disposição a indagação do preço real da aquisição dos bens, para que seja 
tomada decisão sobre a autorização a conceder assume relevância o facto de o preço efectivo da tran-
sacção ter sido superior ao preço declarado e não o valor real dos imóveis.

G. A suspeita em que a AT se fundou sempre subsistiu, quer anterior quer posteriormente à correcção 
operada pela impugnante quanto ao valor de incidência das sisas, por ter constatado uma divergência 
entre o valor de aquisição da sociedade de locação financeira e o valor tributável com base no qual 
foram liquidadas aquelas mesmas sisas por parte da Autora.

H. O douto tribunal a quo valorou indevidamente a prova, alicerçando -se no facto de a impugnante 
ter procedido à correcção da sisa inicial, em consonância com os valores fornecidos pela sociedade de 
locação e exclusivamente resultantes do acordo celebrado entre ambos os outorgantes, o que acabou 
por inquinar todo o raciocínio subsequente do douto julgador.

I. Foi, assim, violado o § único do artigo 57º do Código do Imposto Municipal de Sisa.
Termina pedindo o provimento do recurso e que se revogue a decisão recorrida.
1.4. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.5. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, remetendo para o Parecer 

emitido no TCAN.
1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) Por escritura pública realizada a 4.01.1996, entre a Impugnante e a “Bescleasing — Sociedade 

de Locação Financeira, S.A.”, foi celebrado um contrato de locação financeira relativo a dois prédios 
urbanos inscritos na matriz predial da freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, sob os 
artigos 2612º e 4295º, respectivamente, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos 
os efeitos legais, cfr. fls. 5 a 19 dos autos;

B) O valor do contrato foi de 467.500.000$00, sendo 425.000.000$00 o preço dos imóveis, ob-
jecto de locação financeira e 42.500.000$00 o valor da sisa suportada pela locadora na aquisição dos 
referidos imóveis, cfr. fls. 5 a 19 dos autos;

C) Esses dois prédios urbanos foram adquiridos, para esse efeito e nesse mesmo dia, pela referida 
sociedade de locação financeira, pelo preço de 425.000.000$00, cfr. fls. 20 a 24 dos autos;

D) Este contrato de locação financeira esteve em vigor até 27 de Fevereiro de 2002, data em que, 
por escritura de compra antecipada, foram adquiridos os referidos prédios por parte da Impugnante, 
cfr. fls. 25 a 30 dos autos;

E) Para realização desta compra antecipada, a impugnante teve de liquidar o montante das rendas 
antecipadas e o do capital em dívida à data da antecipação do termo do contrato, cfr. fls. 5 a 19 dos 
autos;

F) De acordo com o quadro previsional por rendas fornecido pela BESCLEASING, o valor das 
rendas antecipadas ascendia a € 106.209,18 e o do capital em dívida cifrava -se em € 113.335,84, tudo 
no valor global de € 219.545,02, cfr. fls. 31 a 33 dos autos;

G) A sociedade locadora, ao elaborar o documento que serviu de base ao pagamento da sisa de-
vida pela compra antecipada e que sob o nome de “ELEMENTOS PARA PAGAMENTO DA SISA” 
forneceu à Impugnante, mencionou como valor de Aquisição o do capital em dívida, de € 113.335,84, 
e não também o das rendas antecipadas, cfr. fls. 34 dos autos;

H) Por esse efeito, foi sobre o valor “residual” recebido no acto de outorga da escritura e que, para 
esse efeito, foi declarado como preço efectivamente recebido  - € 113.335,84  - que foi liquidada a sisa 
correspondente ao conhecimento n.º 171/1669, de 26.02.2002, cfr. fls. 25 a 30 e 35 dos autos;

I) A 5.04.2002, o Chefe do Serviço de Finanças de Ílhavo pediu autorização ao Director de Finan-
ças de Aveiro, para que procedesse à avaliação do imóvel, objecto do contrato, nos termos do § único 
do art. 57º do C.I.M.S.I.S.D., com o fundamento de que o valor de aquisição dos mesmos por parte da 
sociedade locadora foi de 425.000.000$00 (€ 2.119.891) e o valor de transmissão, declarado para efeitos 
do termo de sisa n.º 171/1669, de 26.02.2002, foi de apenas € 113.305,84, cfr. fls. 2 e ss do PA.;

J) A 9.04.2002, foi autorizada a avaliação do prédio em causa, cfr. fls. 7 do PA.;
K) A 29.04.2002, foi a Impugnante notificada do pedido e da autorização concedida relativo ao 

pedido de avaliação e para, querendo, exercer o direito de audição, cfr. fls. 9 do PA;
L) A 9.05.2002, a Impugnante exerceu o direito de audição, juntando cópia da escritura de loca-

ção financeira, cópia do quadro previsional por rendas, o valor das rendas antecipadas e os elementos 
para pagamento da sisa, elementos fornecidos pela BESCLEASING, e cópia da escritura da compra 
antecipada, cfr. fls. 24 a 52 do PA;

M) A 16.05.2002, a Impugnante indicou o louvado, cfr. fls. 10 do PA.;
N) A 20.05.2002, foi determinado o prosseguimento do procedimento de avaliação, cfr. fls. 53 e 

55 do PA.;
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O) A 20.05.2002, foi a Impugnante notificada daquela decisão, cfr. fls. 56 do PA.;
P) A 17.06.2002, requereu e procedeu ao pagamento adicional de sisa, imposto de selo e juros 

compensatórios, no montante global de € 10.620,92, dando lugar à emissão do conhecimento de sisa 
adicional n.º 543/5561/2002, cfr. fls. 69 do PA, calculado da seguinte forma:

“VALOR DECLARADO: 113.335,84 Eur.
VALOR DA AVALIAÇÃO: 219.545.02 Eur.
DIFERENÇA: 106.209,18 Eur.
(...)”
Q) A 25.06.2002, na sequência do pedido de informação que lhe foi feito pelo Serviço de Finanças, 

o Notário do Cartório Notarial de Vagos informou que a cláusula 15ª do contrato “é referente a opções 
de compra no termo do contrato, nos termos da alínea a) do n.º 2 da cláusula 13ª do mesmo documento, 
alínea a), aquela que permite à locatária adquirir o imóvel no prazo de 120 dias a contar do termo do 
presente contrato”, cfr. fls. 68 do PA.;

R) A 28.06.2002, o Chefe de Finanças solicitou esclarecimentos ao Director de Finanças de Aveiro, 
sobre o pagamento de sisa, cfr. fls. 72 e 73 do PA.;

S) A 26.10.2002, foi fixado o valor global de € 1.907.902,00, para os prédios objecto do contrato, 
cfr. fls. 92 a 96 do PA.;

T) Na sequência da lª avaliação foi emitida a Liquidação Adicional à Sisa n.º 171 de 26.02.2002, 
de valor de € 180.892,27, cfr. fls. 97 do PA.;

U) A 29.01.2003, a Impugnante formulou o pedido de 2ª avaliação, cfr. fls. 117 a 122 do PA.;
V) A 15.10.2003, foi fixado o valor da 2ª avaliação em € 1.907.902,00, cfr. fls. 142 a 146 do 

PA.;
W) Na sequência da avaliação foi emitida a Liquidação Adicional à Sisa n.º 171 de 26.02.2002, 

de valor de € 180.892,27, cfr. fls. 147 do PA.;
X) A 4.11.2003, foi a Impugnante notificada da decisão, cfr. fls. 149 e 150 do PA.;
Y) A 3.12.2003, foi rectificada a Liquidação Adicional existindo um valor a pagar de € 182.342,56, 

cfr. fls. 153 e 154 do PA.;
Z) A 28.11.2003, a Impugnante apresentou Recurso Hierárquico, cfr. Processo de Recurso Hie-

rárquico apenso;
3.1. Enunciando como questão a decidir a de saber se, no caso, se verificavam os pressupostos 

que fundamentam a avaliação dos imóveis, nos termos do disposto no § único do art. 57º do CIMSISD 
e que deu origem à liquidação adicional de sisa, no valor de Euros 182.342,56, a sentença veio a julgar 
procedente a impugnação, com a fundamentação seguinte (em síntese):

Nos termos do § único do art. 57º do CSisa, a Fazenda nacional poderá, mediante prévia autorização 
da Direcção -Geral das Contribuições e Impostos, promover a avaliação dos bens transmitidos, dentro do 
prazo de 180 dias, a contar da liquidação ou do acto ou facto translatívo dos bens, se a ela não houver 
lugar, sendo que a autorização para a avaliação de prédios inscritos na matriz só deverá ser concedida 
havendo elementos fundados para suspeitar que o valor sobre que incidiu ou incidiria a sisa é inferior 
em 100 contos, pelo menos, ao preço por que os bens foram transmitidos, salvo se, compreendendo a 
transmissão vários prédios, o contribuinte tiver contestado o valor de apenas alguns.

No caso, não obstante o pedido de avaliação ter sido feito no pressuposto de que o valor sobre que 
incidiu a sisa era inferior ao preço pelo qual os bens foram transmitidos, a impugnante logrou provar 
que as suspeitas sobre essa desconformidade eram infundadas.

Todavia, o Serviço de Finanças prosseguiu com o procedimento de avaliação, nos termos do 
disposto naquele art. 57º, quando a partir de 9/5/2002, pelo menos (data em que a impugnante exerceu 
o respectivo direito de audição), tinha os elementos necessários para fazer uma nova ponderação e 
concluir pela inexistência de fundada suspeita de que o valor sobre que incidiu a sisa era inferior ao 
preço pelo qual os bens foram transmitidos.

Assim, o art. 57º do CSisa não pode ter aplicação no caso em apreço, por se tratar de uma situação 
em que se revelou manifestamente infundada a suspeita de que o valor sobre que incidiu a sisa é inferior 
ao preço por que os bens foram transmitidos, como é condição sine qua non da avaliação prevista naquele 
normativo, sendo que também, no caso, a transmissão dos imóveis está sujeita ao pagamento de sisa 
apenas porque foram objecto de compra antecipada (se a transmissão tivesse ocorrido apenas no fim 
do contrato, nos termos designadamente do disposto na alínea f), do art. 10º, n.º 2, do DL n.º 149/95, 
de 24/6 (na redacção introduzida pelo DL n.º 265/97, de 2/10), estaria isenta de sisa, conforme decorre 
do disposto no art. 3º do DL n.º 311/82, de 4/8).

Assim, por não estarem reunidos os pressupostos legais de que depende a autorização para a 
avaliação de prédios promovida ao abrigo do art. 57º do CSisa, é de anular a avaliação aqui em causa 
e julgar procedente a impugnação.

3.2. Discorda a recorrente Fazenda Pública, alegando que o art. 57º do CSisa exige, como pressu-
posto da autorização para a avaliação, que se verifiquem fundadas suspeitas de não existir uma coinci-
dência entre o preço declarado e o preço pago pela aquisição do imóvel e que, em termos de fundamento 
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da avaliação, o legislador não conferiu relevância ao valor venal do imóvel, pelo que nada obsta a que 
a AT considere o valor apurado em processo de avaliação, desencadeado nos termos do citado art. 57º 
do CSisa, caso seja superior ao declarado na escritura pública de compra e venda, por força dos poderes 
de correcção da matéria tributável àquela atribuídos pelo n.º 2 do art. 39º da LGT.

E prevendo -se em tal disposição a indagação do preço real da aquisição dos bens, para que seja 
tomada decisão sobre a autorização a conceder, assume relevância o facto de o preço efectivo da 
transacção ter sido superior ao preço declarado e não o valor real dos imóveis, sendo que a suspeita 
em que a AT se fundou sempre subsistiu, quer anterior quer posteriormente à correcção operada pela 
impugnante quanto ao valor de incidência das sisas, por ter constatado uma divergência entre o valor 
de aquisição da sociedade de locação financeira e o valor tributável com base no qual foram liquidadas 
aquelas mesmas sisas por parte da autora.

4.1. Refira -se, em primeiro lugar, que embora o TCAN se tenha declarado incompetente, em 
razão da hierarquia, para decidir o presente recurso e declarado competente para o efeito a Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo, para onde os autos subiram, não há 
controvérsia das partes a este propósito [a recorrente veio, aliás, em 5/3/2012 (fls. 281 e 283), após ter 
sido notificada do Parecer emitido pelo MP junto do TCAN, pronunciar -se no sentido de que o recurso 
versa apenas matéria de direito, logo requerendo a remessa dos autos ao STA], sendo que, na perspectiva 
considerada pelo TCAN, também aqui se entende que o recurso tem por exclusivo objecto matéria de 
direito (nº 1 do art. 280º do CPPT) pois as partes não contestam os factos constantes do probatório, 
divergindo apenas quanto à interpretação das regras jurídicas aplicáveis.

Na verdade, como se diz no acórdão do TCAN, atentas as conclusões da alegação de recurso 
apresentadas, o objecto do recurso está circunscrito à questão de saber se a sentença recorrida efectuou 
errado julgamento de direito quando decidiu que, no caso concreto, não estavam verificados os pres-
supostos legais de que depende a autorização da avaliação de prédios promovida ao abrigo do art. 57º 
do CSisa.

E apesar de nas conclusões H e I a recorrente aludir a uma valoração indevida da prova que terá 
inquinado o subsequente raciocínio do julgador (o que poderia revelar que neste recurso também es-
taria em causa o próprio julgamento de facto), resulta de todo o conjunto das alegações e do todo das 
conclusões que o que vem verdadeiramente questionado é a subsunção jurídica que dos factos apurados 
(e não questionados) foi efectuada pelo mmo. juiz do Tribunal «a quo», ou seja, o que vem imputado 
à sentença recorrida é, exclusivamente, o erro de direito no julgamento aí realizado, sustentando a 
recorrente que estavam, face aos factos apurados, verificados os pressupostos legais de que depende a 
autorização da avaliação de prédios promovida ao abrigo do citado art 57º do CSisa.

Vejamos, pois.
4.2. Sob a epígrafe «Avaliação promovida pela Fazenda Nacional» o art. 57º do revogado CSisa 

(mas em vigor à data dos factos) dispunha o seguinte:
«Dentro do prazo de 180 dias, a contar da liquidação ou do acto ou facto translatívo dos bens, se 

a ela não houver lugar, poderá a Fazenda Nacional, representada pelo chefe da repartição de finanças, 
promover a avaliação dos bens transmitidos, mediante prévia autorização da Direcção -Geral das Con-
tribuições e Impostos.

§ único  - A autorização para a avaliação de prédios inscritos na matriz só deverá ser concedida 
havendo elementos fundados para suspeitar que o valor sobre que incidiu ou incidiria a sisa é inferior 
em 100 contos, pelo menos, ao preço por que os bens foram transmitidos, salvo se, compreendendo a 
transmissão vários prédios, o contribuinte tiver contestado o valor de apenas alguns».

Do assim disposto resulta, portanto, que se permite à Fazenda Nacional a avaliação dos bens 
transmitidos por título oneroso, depois de prévia autorização da Direcção -Geral das Contribuições e 
Impostos (à data, Direcção -Geral dos Impostos), autorização que só será de conceder havendo fundadas 
suspeitas de que o valor sobre que incidiu a sisa é inferior em 100 contos, pelo menos, ao preço por 
que os bens foram transmitidos.

4.3. No caso, resulta da factualidade provada que:
― por escritura pública de 4/1/1996, a impugnante e a “Bescleasing  - Sociedade de Locação Fi-

nanceira, S.A.” celebraram um contrato de locação financeira relativo aos dois prédios urbanos em causa 
nos autos, sendo o valor do contrato o de 467.500.000$00 (425.000.000$00 correspondente ao preço 
dos imóveis, objecto de locação financeira e 42.500.000$00 correspondente ao valor da sisa suportada 
pela locadora na aquisição dos referidos imóveis – os prédios tinham sido adquiridos, para esse efeito 
e nesse mesmo dia, pela referida sociedade de locação financeira, pelo preço de 425.000.000$00).

― O prazo estipulado no contrato foi de 84 meses (sendo também 84 o número de rendas previstas, 
cujo valor é o constante da cláusula IV das condições particulares) e o contrato de locação financeira 
esteve em vigor até 27/2/2002, data em que, por escritura de compra antecipada, a impugnante adqui-
riu, por compra antecipada, os ditos prédios (de acordo com o previsto na cláusula VIII das condições 
particulares e na cláusula 14ª das condições gerais do contrato de locação financeira, a locatária podia 
optar pela aquisição dos imóveis antes do termo do contrato, desde que não se encontrasse em mora 



2372

quanto ao pagamento das rendas nem em incumprimento quanto a outras obrigações previstas, sendo 
o preço de venda, nesse caso, o capital em dívida, sem qualquer penalização).

― O valor das rendas antecipadas ascendia, àquela data, a 106.209,18 Euros e o do capital em dí-
vida cifrava -se em 113.335,84 Euros. Pelo que o valor da compra e venda seria de 219.545,02 Euros.

― Porém, no documento que serviu de base ao pagamento da sisa devida pela compra antecipada, 
a sociedade locadora apenas mencionou, como valor da compra e venda, o do capital em dívida (e não 
também o das rendas antecipadas) tendo mencionado como valor de aquisição apenas o do capital em 
dívida (113.305,84 Euros) e tendo sido esse o valor declarado pela impugnante como preço efectiva-
mente recebido/pago (sobre o qual foi liquidada a sisa correspondente ao conhecimento n.º 171, de 
26/2/2002).

― Perante a divergência de valores o chefe do Serviço de Finanças decidiu promover a avaliação 
ao abrigo do disposto no art. 57º do CSisa, obtendo, por despacho de 9/4/2002 do Director de Finanças 
de Aveiro (por delegação) a respectiva prévia autorização.

― Posteriormente, tendo a impugnante sido notificada do pedido de avaliação, da autorização 
concedida e para exercer o direito de audiência, veio, em 9/5/2002 exercer tal direito, juntando cópia da 
escritura de locação financeira, cópia do quadro previsional por rendas, o valor das rendas antecipadas 
e os elementos para pagamento da sisa, elementos fornecidos pela Bescleasing, e cópia da escritura da 
compra antecipada.

― Mas, ainda assim, em 20/5/2002, foi determinado o prosseguimento do procedimento de 
avaliação.

― E em 18/6/2002, foi efectuado o pagamento adicional de sisa no montante de 10.620,92 Euros, 
calculado sobre aquele valor das rendas antecipadas (106.209,18 Euros) dando lugar à emissão do co-
nhecimento de sisa adicional n.º 543/5561, acrescido do imposto de selo e de juros compensatórios.

4.4. Ora, destes factos resulta, como afirma a sentença recorrida, que a impugnante, detectado 
o lapso que levou ao pagamento da sisa por montante inferior ao devido, informou o respectivo 
Serviço de Finanças e efectuou o pagamento da sisa adicionalmente liquidada, repondo, através 
deste procedimento, os valores correctos e permitindo que a sisa incidisse sobre o valor efectivo da 
transmissão, isto é, sobre 219.545,02 Euros (correspondente à soma do valor das rendas antecipadas 
 - 106.209,18 Euros – com o valor do capital em dívida  - 113.335,84 Euros) e que, ainda assim, e 
apesar de o Serviço de Finanças ter tido conhecimento desta rectificação em 9/5/2002, prosseguiu 
com o procedimento de avaliação, nos termos do disposto no art. 57º do CSisa, embora tivesse então 
os elementos necessários para fazer uma nova ponderação e concluir pela inexistência de qualquer 
suspeita fundada de que o valor sobre que incidiu a sisa era inferior ao preço pelo qual os bens foram 
transmitidos.

Daí que não seja de aceitar a alegação (constante da Conclusão G das alegações de recurso) de 
que a suspeita em que a AT se fundou sempre subsistiu, quer anterior quer posteriormente à correcção 
operada pela impugnante quanto ao valor de incidência das sisas.

Aliás, como refere Albano Alves Moreira, citando Vítor Faveiro quanto ao critério que há -de 
servir ao uso da faculdade concedida por este art. 57º, «não basta o conhecimento de que o valor da 
coisa é superior ao preço: é necessário que se suspeite com sério fundamento que o preço declarado 
não corresponde, efectivamente, ao preço verdadeiro. A avaliação da coisa não é em si mesma um pro-
cesso de determinação da realidade que a lei quer tributar: é, como dissemos, unicamente uma forma 
supletiva de fixação do valor que se supõe naturalmente mais aproximado do preço efectivo, uma vez 
que os fundados elementos que se possuam nos revelam, com séria convicção, que o contribuinte não 
disse a verdade.

Não se julgue, pois, que possamos cair, através desta disposição, na incerteza dos negócios (…). 
Se nos termos do art. 19º, a sisa incide sobre o valor «por que» os bens foram transmitidos, é ao preço 
efectivo que o funcionário tem de reportar as suas investigações, para concluir que, na realidade, o 
valor por que os bens foram transmitidos é superior em 50 contos» (à data, 100 contos) «ao valor por 
que a sisa foi liquidada». (1)

4.5. No caso, não obstante o pedido de avaliação ter sido feito no pressuposto de que o valor sobre 
que incidiu a sisa era inferior ao preço pelo qual os bens foram transmitidos (e independentemente, 
até, da sindicabilidade do despacho a autorizar a avaliação), tendo a impugnante logrado provar que as 
suspeitas sobre essa desconformidade eram infundadas, tem de concluir -se que não estavam reunidos 
os pressupostos legais para tal avaliação promovida ao abrigo do art. 57º do CSisa. Daí que, embora se 
perceba a alegação (por parte da Fazenda) de que o legislador não conferiu relevância ao valor venal 
do imóvel, não seja, todavia, correcto afirmar -se que, no caso, nada obsta a que a AT considere o valor 
apurado no processo de avaliação, por força dos poderes de correcção da matéria tributável àquela 
atribuídos pelo n.º 2 do art. 39º da LGT: é que, afinal, não se apurou que o valor da transacção fosse 
superior ao declarado.

A sentença recorrida decidiu, pois, de acordo com a lei aplicável, não enfermando do erro de 
julgamento que a recorrente lhe imputa e improcedendo, portanto, as Conclusões do recurso.
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DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Albano Alves Moreira, Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, Comentado e anotado, 2ª edição, 
Porto Editora, 1971, Comentário 1 ao art. 57º, p. 392.

No mesmo sentido, se pronunciam também Pinto Fernandes e Cardoso dos Santos, Código da Sisa e do Imposto sobre 
as Sucessões e Doações, Comentado e anotado, II Volume, Colecção Fiscalidade, Imprensa Nacional — Casa da Moeda, 
Comentário 1 ao art. 57º, pp. 771/772. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Nulidade da Citação. Prejuízo para a Defesa. Chamados Por Reversão. Art. 22.º, 
n.º 4, da LGT.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 4 do art. 22.º da LGT, a fim de permitir aos chamados à exe-
cução fiscal por reversão reclamar graciosamente ou impugnar judicialmente a 
liquidação que deu origem à dívida exequenda, a citação daqueles deve incluir 
os elementos essenciais da liquidação, incluindo a fundamentação nos termos 
legais.

 II — A irregularidade decorrente da falta de comunicação desses elementos quando da 
citação só constituirá nulidade da citação, a conhecer mediante arguição pelos 
interessados dentro do prazo da oposição e na execução fiscal (com eventual re-
clamação da decisão para o tribunal, nos termos do art. 276.º do CPPT), se puder 
prejudicar a defesa do citado (cfr. art. 198.º do CPC e arts. 165.º, n.º 1, alínea a), 
e 203.º, n.º 1, do CPPT).

 III — O que releva para efeito de saber se deve ser atendida a arguição de nulidade é 
a possibilidade de prejuízo para a defesa do executado e não a existência de um 
prejuízo efectivo, pelo que uma vez apurada essa possibilidade de prejuízo passa 
a competir à exequente demonstrar factos que permitam concluir que o prejuízo 
acabou por não ocorrer.

 IV — Estando demonstrado (por decisão judicial transitada em julgado) que foi o re-
vertido que, na qualidade de representante da sociedade originária executada, 
procedeu à autoliquidação que deu origem à dívida exequenda (tendo sido ele, 
nessa qualidade, quem apresentou a declaração e apurou o montante do imposto 
a entregar ao Estado, bem como que, ao invés de proceder à entrega, se apropriou 
do mesmo), o que ele bem sabia, não pode proceder a arguição da nulidade da 
citação em que este esgrime como fundamento o desconhecimento dos elementos 
respeitantes à liquidação.

Processo n.º 599/12 -30.
Recorrente: Horácio Manuel Monteiro dos Santos.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 O Serviço de Finanças de Viana do Castelo fez prosseguir, mediante reversão, contra Horácio 

Manuel Monteiro dos Santos (adiante Executado por reversão, Reclamante ou Recorrente) uma exe-
cução fiscal instaurada contra uma sociedade para cobrança de dívidas provenientes de Imposto sobre 
o Valor Acrescentado (IVA).

O Executado por reversão pediu ao Chefe daquele Serviço que declarasse a nulidade da citação 
que lhe foi efectuada e a repetição do acto, com o fundamento de que, contrariamente ao que impõe o 
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n.º 4 do art. 22.º da Lei Geral Tributária (LGT), não lhe foi facultada «toda a fundamentação e todos 
os elementos que possam contribuir para uma correcta defesa do interessado», irregularidade que, 
porque susceptível de prejudicar a sua defesa, constitui nulidade da citação, de acordo com o disposto 
no art. 165.º, n.º 1, alínea a), do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

Esse pedido foi indeferido porque o Chefe do Serviço de Finanças de Viana do Castelo, concedendo 
embora que «a falta desses elementos das liquidações […] poderá impedir que este possa reclamar ou 
impugnar as liquidações», considerou que sempre o Revertido poderia ter ultrapassado essa dificuldade 
através do mecanismo previsto no art. 37.º do CPPT, ou seja, requerendo certidão que contivesse os 
elementos em falta; mais considerou que «o responsável subsidiário já se socorreu de um dos meios 
para o qual foi citado, tendo para o efeito apresentado oposição contra a reversão».

O Executado por reversão reclamou para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, ao abrigo 
do disposto nos arts. 276.º e segs. do CPPT, pedindo que a decisão de indeferimento da nulidade fosse 
anulada. Mantém que a falta de indicação, quando da citação, dos elementos respeitantes à liquidação, 
incluindo a respectiva fundamentação, datas em que foi efectuada e notificada ao devedor originário 
determinam a nulidade da citação. Mais argumenta com a inaplicabilidade do disposto no art. 37.º do 
CPPT, por estarmos, não perante acto em matéria tributária, mas perante um acto processual.

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou a reclamação improcedente. Isto, 
em síntese, porque considerou que

• com a citação foi remetido ao Reclamante «documento identificativo da dívida tributária, que 
faz parte integrante da mesma, da qual constam a natureza, o período, data de pagamento voluntário e 
respectivo valor», pelo que, ao contrário do por ele alegado, é de considerar que «foram -lhe fornecidos 
os elementos essenciais das liquidações em cobrança coerciva», não tendo aquele «sido prejudicado 
no seu direito de defesa»;

• ademais, se considerava insuficientes os elementos que lhe foram fornecidos, podia ter usado a 
faculdade que lhe é concedida pelo art. 37.º do CPPT e, «não o tendo feito, precludiu o seu direito»;

• a oposição à execução fiscal que foi deduzida pelo Reclamante revela, atenta a argumentação 
aí aduzida, o conhecimento da natureza e extensão da dívida;

• acresce que está demonstrado que foi o Reclamante quem, na qualidade de representante legal da 
sociedade originária devedora, procedeu à autoliquidação do IVA, apurando o montante a entregar ao 
Estado ora em cobrança coerciva, do qual se apropriou, ao invés de o entregar nos cofres do Estado.

1.3 O Reclamante não se conformou com essa sentença e dela recorreu para este Supremo Tribunal 
Administrativo, apresentando com o requerimento de interposição do recurso a respectiva motivação, 
que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«1.º  - Este recurso tem na sua génese a sentença que julgou improcedente a Reclamação contra 
Actos do Órgão de Execução Fiscal deduzida pela ora recorrente contra o despacho do Chefe de Finanças 
de Viana do Castelo que indeferiu a arguição de nulidade da citação do reclamante.

2.º  - A citação ao revertido e aqui recorrente não incluiu a declaração fundamentada dos pressupostos 
e extensão da reversão, nem os elementos essenciais da respectiva liquidação, designadamente, a inci-
dência, a determinação da matéria colectável, liquidação em sentido técnico e a aplicação da taxa legal 
de imposto à matéria colectável apurada, nos termos do n.º 4 do artigo 22.º da Lei Geral Tributária.

3.º  - A omissão destes elementos, e que, igualmente, deveriam constar da citação, é causadora de 
prejuízo para a defesa do revertido.

4.º  - No procedimento de reversão fiscal é chamada à execução um terceiro na qualidade de res-
ponsável subsidiário pela dívida exequenda, pelo que, este não tem a obrigação de conhecer todos os 
aspectos que fundamentam essa dívida.

5.º  - Tratando -se de um caso de reversão, a liquidação que originou a dívida exequenda pode ter 
na sua génese uma autoliquidação ou uma liquidação oficiosa.

Em todo o caso, sempre teria a Administração Fiscal a obrigação legal de dar a conhecer ao 
revertido qual a natureza dessas liquidações, e não somente como se fez na citação, a indicação da 
proveniência, do período tributário, data limite de pagamento, tributo e valor.

6.º  - Estas irregularidades, isto é, a falta de fundamentação e indicação ao responsável subsidiário, 
saliente -se novamente – na qualidade de revertido – são susceptíveis de determinar a nulidade da citação, 
dado que, objectivamente, prejudicam a defesa daquele, nos termos do artigo 198.º do CPC, aplicável ex 
vi alínea e) do artigo 2.º CPPT. Neste sentido se pronunciou o Tribunal Central Administrativo Norte, 
no processo n.º 00599/07, in www.dgsi.pt.

7.º  - Para existir essa nulidade, não é imprescindível que o citado alegue e prove a existência 
de um efectivo prejuízo na sua defesa, bastando, para tal, a mera possibilidade de aquele poder vir a 
ocorrer.

8.º  - Mesmo no caso de se tratar de uma autoliquidação de IVA, tal não implica que o revertido, 
responsável subsidiário – reitere -se – tenha na sua posse, ainda para mais, decorridos seis anos desde a 
data de ocorrência do facto tributário, até à sua citação, em 16.06.2011, todos os elementos essenciais 
desta liquidação.
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9.º  - A documentação referente à autoliquidação do imposto do período em causa encontra -se na 
posse da executada originária, ou do seu técnico oficial de contas, pelo que a citação sempre deveria 
mencionar que se tratava de uma autoliquidação, por forma a que o revertido pudesse diligenciar junto 
daquele no sentido de apurar a forma como foi autoliquidado o imposto. Em sentido semelhante se 
pronunciou este Venerando Tribunal no proc. n.º 0309/08 de 21/05/2008 e o Tribunal Central Adminis-
trativo Norte, no proc. n.º 00144/06, ambos disponíveis para consulta em www.dgsi.pt.

10.º  - Tal como decorre do n.º 4 do artigo 23.º da LGT, a reversão é precedida da declaração fun-
damentada dos seus pressupostos e extensão, a incluir na citação (sublinhado nosso). O que significa 
que a fundamentação deve ser contextualizada e consentânea com a citação.

11.º  - Não se diga, portanto, como fez o Tribunal a quo, ressalvado o devido respeito que é muito, 
que o reclamante podia ter requerido a notificação dos elementos considerados insuficientes com base 
no artigo 37.º, n.º [sic] CPPT!!

12.º  - Com efeito, o supra referido artigo 37.º do CPPT refere -se a actos tributários (rectius liqui-
dações) e não a complementar notificações e/ou citações, não servindo, então, como forma de suprir 
as deficiências de comunicação de actos processuais, como bem entendeu o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo no processo n.º 01037/11, in www.dgsi.pt. Em igual sentido, se pronunciou este Venerando 
Tribunal, nos Acórdãos n.º 062/07 de 28/02/2007, 0586/10 de 03/11/2010 e 0154/11 de 07/09/2011, 
todos disponíveis para consulta em www.dgsi.pt.

13.º  - Como resulta do artigo 20.º da Lei Fundamental, o princípio do acesso ao direito e de uma 
tutela jurisdicional efectiva, exige, in casu, que a citação para uma execução contenha todos os elementos 
essenciais que permitam ao cidadão (no caso em apreço – revertido) compreender o procedimento que 
lhe é movido, em ordem a garantir a sua defesa.

14.º  - Desta forma, a sentença sob recurso fez uma incorrecta interpretação das disposições legais 
ínsitas nos artigos 22.º n.º 4 e 23.º, n.º 4 da Lei Geral Tributária e 37.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário e artigo 198.º do Código de Processo Civil, ex vi artigo 2.º, alínea e) do CPPT.

Termos em que […] impõe -se que seja revogada a sentença ora recorrida, e consequentemente, 
seja ordenada nova citação ao revertido/reclamante com toda a fundamentação legalmente exigida».

1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 

e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que este Supremo Tribunal Administrativo 
se declare incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso, declarando que a 
competência para o efeito é do Tribunal Central Administrativo Norte. Isto, em síntese, porque con-
sidera que na conclusão com o n.º 9, o Recorrente «enuncia facto não contemplado no probatório da 
sentença, do qual pretende extrair consequência jurídica:  - a documentação referente à autoliquidação 
do imposto no período em causa encontra -se na posse na executada originária ou do seu técnico ofi-
cial de contas, devendo o revertido diligenciar junto daqueles no sentido de apurar a forma como foi 
autoliquidado o imposto».

1.7 Ouvidas as partes relativamente à questão suscitada pelo Ministério Público, apenas o Recor-
rente veio dizer que na conclusão formulada sob o n.º 9 não formulou facto algum que deva ser apurado, 
mas se limitou a transcrever o ponto III do sumário do acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo 
proferido no processo n.º 309/08, procurando demonstrar por que se impunha a comunicação sobre a 
natureza da liquidação: se era autoliquidação ou se era liquidação oficiosa.

1.8 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.9 As questões a apreciar e decidir são
(i) se este Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da hierarquia para conhecer 

do presente recurso (questão que foi suscitada pelo Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal 
Administrativo); na afirmativa,

(ii) se a sentença fez correcto julgamento quando considerou que não se verificava a nulidade da 
citação por falta de comunicação ao citando – chamado à execução fiscal por reversão na qualidade 
de responsável subsidiário – dos elementos essenciais da liquidação, em violação do disposto no n.º 4 
do art. 22.º da LGT; na negativa,

(iii) se deve considerar -se sanada essa nulidade por o ora Recorrente não ter usado a faculdade 
que lhe concede o n.º 1 do art. 37.º do CPPT.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
2.1.1 A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Considero provados os seguintes factos, com relevância para a decisão, com base na prova 

documental junta aos autos:
A) A 18.12.2005, foi instaurado pelo Serviço de Finanças de Viana do Castelo, o processo de 

execução n.º 2348200501072013, contra “NEIVOSERRA EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA 
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DO VINHO, LDA.”, nipc. 505136 872, para cobrança coerciva de dívidas relativa a IVA do período de 
2005.07 a 2005.09, no valor de € 15.039,41, acrescido de juros de mora, cfr. fls. 5 e ss. dos autos;

B) Por sentença transitada em julgado, a 23.05.2008, no âmbito do processo comum que correu 
termos no Tribunal Judicial de Viana do Castelo, sob o n.º 245/05.7IDVCT, cfr. fls. 63 a 88, cujo teor se 
dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, Horácio Manuel Monteiro dos Santos, 
na qualidade de sócio -gerente da executada, foi condenado pela prática de em co -autoria material de 
um crime de abuso de confiança fiscal, na forma continuada, em relação às quantias aqui em apreço;

C) A 28.04.2011, foi proferido despacho de preparação da reversão da execução contra Horácio 
Manuel Monteiro dos Santos, ora oponente, na qualidade de responsável subsidiário, cfr. fls. 89 a 93, 
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

D) A 28.04.2011, foi o oponente notificado para o exercício do direito de audição prévia, cfr. 
fls. 94 e 95;

E) [A] 30.05.2011, foi proferido despacho de reversão contra o oponente, cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais, cfr. fls. 98 a 100;

F) A 16.06.2011, Horácio Manuel Monteiro dos Santos foi citado para a execução, cfr. fls. 101 
a 106;

G) Juntamente com a citação foi enviada a identificação da dívida em cobrança coerciva, cfr. 
fls. 101 e 105, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, ressal-
tando o seguinte:

“ 

(…) Proveniência (…) Per.Trib. D. Lim.
Pag. Vol Tributo (…) Valor

(…) IVA (…) 2005 -07 -01 2005 -11 -18 IVA (…) 15.039,41
2005 -09 -30 15.039,41

 H) A 18.07.2011, por requerimento que deu entrada no Serviço de Finanças de Viana do Castelo, 
o ora oponente invocou a nulidade de citação, cfr. fls. 108 a 111, cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido para os devidos efeitos legais;

I) A 27.09.2011, foi proferido despacho pelo Chefe de Finanças que indeferiu o requerido, cfr. 
fls. 113, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

J) A 18.07.2011, o oponente deduziu oposição à execução fiscal, cfr. PI. junta aos autos de fls. 121 
a 126 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

K) A oposição referida em J) corre termos neste tribunal sob o n.º 1554/11.1BEBRG, cfr. fls. 176 
a 189, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

L) A 11.10.2011, deu entrada a presente reclamação, cfr. fls. 153.
Inexistem quaisquer outros factos provados ou não provados com relevância para a decisão da 

causa.
A convicção do Tribunal formou -se no teor e apreciação crítica dos documentos juntos aos autos 

e referidos em cada uma das alíneas dos factos provados».
2.1.2 Na sentença foram ainda dados como assentes os seguintes factos, ainda que não na parte em 

que o Juiz se propôs efectuar o julgamento da matéria de facto (1), mas já na parte que sujeitou à epígrafe 
«O DIREITO» e por referência à sentença judicial referida na alínea B) dos factos provados:

«[…] o reclamante, na qualidade de representante legal da executada, procedeu à liquidação do 
IVA, relativo ao 3.º trimestre de 2005 (em causa nos autos), apurando que tinha de entregar ao Estado 
a quantia de € 15.965,82, mas em vez de fazer a sua entrega nos cofres do Estado, apropriou -se da 
mesma e utilizou -a em proveito próprio»

(cfr. pág. 6 da sentença, a fls. 201).
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Horácio Manuel Monteiro dos Santos recorre para este Supremo Tribunal Administrativo da 

sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente a reclamação por ele 
deduzida contra o indeferimento da nulidade da citação arguida perante o Chefe do Serviço de Finanças 
de Viana do Castelo com fundamento em violação do disposto no n.º 4 do art. 22.º da LGT, por, com a 
citação, não lhe terem sido facultados os elementos essenciais da liquidação que deu origem à dívida 
exequenda, designadamente a natureza, fundamentos, data da notificação à devedora originária, o que 
tudo considera prejudicar o seu direito de defesa.

Insiste o Recorrente que a falta de indicação, quando da citação, dos elementos respeitantes à 
liquidação, incluindo a respectiva fundamentação, datas em que foi efectuada e notificada ao devedor 
originário, porque implicam prejuízo do seu direito de defesa, determinam a nulidade da citação. Mais 



2377

argumenta com a inaplicabilidade do disposto no art. 37.º do CPPT, por estarmos, não perante acto em 
matéria tributária, mas perante um acto processual.

Daí que tenhamos enunciado as questões a apreciar e decidir nos termos em que o fizemos no 
ponto 1.9, como sendo as de saber se a sentença fez correcto julgamento quando considerou que não se 
verificava a nulidade da citação por falta de comunicação ao citando – chamado à execução fiscal por 
reversão na qualidade de responsável subsidiário – dos elementos essenciais da liquidação, em violação 
do disposto no n.º 4 do art. 22.º da LGT, e, na negativa, se deve considerar -se sanada essa nulidade por 
o ora Recorrente não ter usado a faculdade que lhe concede o n.º 1 do art. 37.º do CPPT.

Previamente, há que conhecer da questão suscitada pelo Ministério Público: a competência em 
razão da hierarquia.

2.2.2 DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EM RAZÃO 
DA HIERARQUIA

Antes do mais, cumpre ajuizar da competência deste Supremo Tribunal Administrativo, questão 
que é de ordem pública e prioritária em relação a qualquer outra (cfr. art. 13.º do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro).

Cumpre, designadamente, aferir da incompetência em razão da hierarquia, que determina a incom-
petência absoluta do tribunal, a qual sendo de conhecimento oficioso, pode ser arguida até ao trânsito 
em julgado da decisão final (cfr. art. 16.º do CPPT), como o foi pelo Procurador -Geral Adjunto neste 
Supremo Tribunal Administrativo (cfr. ponto 1.6). Vejamos:

Como é sabido, nos termos do disposto nos arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, e no 
art. 280.º, n.º 1, do CPPT, a competência para conhecer dos recursos das decisões dos tribunais tributá-
rios de 1.ª instância em matéria de contencioso tributário pertence à Secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo quando os recursos tenham por exclusivo fundamento matéria 
de direito, constituindo uma excepção à competência generalizada dos tribunais centrais administrati-
vos, aos quais cabe conhecer «dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na 
alínea b) do artigo 26.º» (art. 38.º, alínea a), do ETAF).

O que se compreende, dada a lógica que preside ao sistema e que é a de reservar ao Supremo 
Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, só o fazendo intervir quando a matéria de facto 
em disputa no processo esteja estabilizada e apenas o direito se mantenha em discussão.

Assim, para aferir da competência em razão da hierarquia do Supremo Tribunal Administrativo, 
há que olhar para as conclusões da alegação do recurso e verificar se, em face das mesmas, as questões 
controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas 
jurídicas, ou se, pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto, seja por insufici-
ência, excesso ou erro quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda 
que os factos levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos 
factos tidos por relevantes, seja porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, seja ainda 
porque se divirja nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos (2).

Ou seja, para aferir da competência do tribunal em razão da hierarquia há, desde logo, que atentar 
nas conclusões de recurso formuladas pelo recorrente (3), pois estas devem enunciar os fundamentos do 
recurso (cfr. art. 685.º -A, n.º 1, do Código de Processo Civil (CPC)): se, em face destas, se verifica que 
as questões controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação 
de normas jurídicas, ou se, pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto.

Tendo presente o que vimos de dizer, vejamos se tem razão o Procurador -Geral Adjunto neste 
Supremo Tribunal Administrativo quando sustenta que o Recorrente invoca um facto que não foi dado 
como assente na sentença recorrida e do qual pretende retirar consequências jurídicas relevantes. Se-
gundo o Representante do Ministério Público, esse facto será o constante da conclusão 9., na parte em 
que aí se afirma que «[a] documentação referente à autoliquidação do imposto do período em causa 
encontra -se na posse da executada originária, ou do seu técnico oficial de contas».

Prima facie, tenderíamos a concordar. Mas, numa análise mais atenta e, sobretudo, enquadrando 
essa afirmação com a demais alegação do Recorrente, máxime com a que se lhe segue – «pelo que a 
citação sempre deveria mencionar que se tratava de uma autoliquidação, por forma a que o revertido 
pudesse diligenciar junto daquele no sentido de apurar a forma como foi autoliquidado o imposto» –, 
afigura -se -nos que aquela não encerra divergência alguma com o decidido no que se refere à matéria 
de facto dada como assente, a demandar que se dirima questão de facto; tal afirmação, pese embora 
alguma infelicidade na sua redacção, constitui tão -só o desenvolver do argumento de que a falta de 
indicação de que a liquidação que dera origem à dívida exequenda era uma liquidação oficiosa o im-
pediu de diligenciar no sentido de apurar junto da devedora originária da forma como foi efectuada a 
autoliquidação. Ou seja, o que o Recorrente pretende afirmar é que, porque não sabia que se tratava de 
uma autoliquidação, uma vez que tal informação não lhe foi fornecida com a citação, ficou impedido de 
indagar junto da sociedade originária devedora dos elementos que serviram de base à autoliquidação.
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E se alguma dúvida houvesse a tal propósito, a mesma dissipar -se -ia em face do esclarecimento 
prestado pelo próprio Recorrente, que veio inclusive referir que aquela alegação foi extraída do sumário 
doutrinal de um acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo em que se refere que «embora nos 
casos de autoliquidação a administração tributária não disponha de outros elementos que não sejam os 
fornecidos pelo devedor principal e, consequentemente, não possa dar mais informação ao destinatá-
rio, o conhecimento de que se tratava de um caso de autoliquidação permitiria ao revertido diligenciar 
junto do devedor principal no sentido de apurar a forma como foi determinado o montante do imposto 
autoliquidado» (4).

Em suma, a alegação de que os elementos respeitantes à autoliquidação estão com a sociedade 
originária devedora é uma realidade que não é aqui invocada como um simples facto naturalístico de 
que o Recorrente pretende extrair conclusão jurídica alguma, mas antes como argumentação aduzida 
no sentido de explicar por que motivo a falta de indicação, quando da citação, de que se estava perante 
uma autoliquidação é prejudicial para os seus interesses.

Na verdade, a questão essencial a dirimir nestes autos é, dissemo -lo já, a de saber se o órgão de 
execução fiscal, quando da citação, deu a conhecer ao revertido os elementos essenciais da liquidação 
e se a eventual falta dessa comunicação constitui nulidade da citação. Ora, para esse efeito há apenas 
que aplicar o direito à factualidade que vem dada como assente e que não vem posta em causa, quer 
directamente quer por defeito.

Concluímos, pois, que o recurso respeita exclusivamente a matéria de direito, motivo por que a 
competência em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso pertence a este Supremo Tribunal 
Administrativo, nos termos que deixámos expostos.

2.2.3 DA NULIDADE DA CITAÇÃO
Como é sabido, os chamados à execução fiscal por reversão podem reclamar graciosamente ou 

impugnar judicialmente a liquidação que deu origem à dívida exequenda nos mesmo termos do devedor 
principal, motivo por que a citação daqueles deve incluir os elementos essenciais da liquidação, incluindo 
a fundamentação nos termos legais. É o que resulta do disposto no n.º 4 do art. 22.º do CPPT, que dispõe: 
«As pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja 
responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a 
notificação ou citação conter os elementos essenciais da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos 
termos legais». Bem se compreende que o legislador tenha consagrado essa exigência pois o revertido 
pode não conhecer, nem a tal está obrigado, esses elementos que lhe permitirão exercer o seu direito de 
defesa através do meio ou meios processuais adequados aos pedidos que entenda formular e às causas 
de pedir em que os fundamente.

Também a jurisprudência se tem vindo a pronunciar una voce no sentido de que a citação, em 
processo de execução fiscal, do responsável subsidiário, deve conter, para além dos elementos exigi-
dos na citação do executado originário, os elementos essenciais da liquidação que deu origem à dívida 
exequenda, incluindo a respectiva fundamentação (5).

No caso sub judice o órgão de execução fiscal deu a conhecer ao revertido, ora Recorrente, que a 
dívida exequenda tinha origem em IVA respeitante ao período de tributação entre 1 de Julho de 2005 
e 30 de Setembro de 2005 (3.º trimestre), do montante de € 15.039,41 e cujo prazo voluntário para 
pagamento tinha terminado em 18 de Novembro de 2005 (cfr. alínea G) dos factos provados).

É certo que não lhe comunicou que a dívida exequenda tinha origem numa autoliquidação, o que 
se nos afigura constituir um elemento essencial da liquidação, tanto mais que só assim estaria justificado 
o motivo por que não lhe fora comunicada a fundamentação desse acto. Na verdade, sendo o pagamento 
do imposto efectuado na sequência da autoliquidação efectuada pelo próprio contribuinte, como é a 
regra em sede de IVA (cfr. arts. 27.º e 41.º do Código do IVA (CIVA) (6)), para que o revertido possa 
exercer o seu direito de defesa importa que lhe seja comunicado tal facto, a fim de o mesmo saber que 
a fundamentação do acto não lhe deverá ser fornecida pela AT, como sucederá no caso de liquidação 
oficiosa, mas só poderá ser obtida junto do devedor originário.

Podemos, pois, concluir que na comunicação efectuada ao ora Recorrente foi omitida uma infor-
mação relevante, qual seja a respeitante à origem da dívida exequenda: autoliquidação ou liquidação 
oficiosa. Será que a omissão dessa formalidade constitui nulidade da citação?

Como tem vindo a esclarecer a jurisprudência, a irregularidade decorrente da falta de comunica-
ção dos elementos a que alude o n.º 4 do art. 22.º da LGT quando da citação só constituirá nulidade da 
citação, a conhecer mediante arguição pelos interessados dentro do prazo da oposição (equivalente à 
contestação em processo declarativo) e na execução fiscal (com eventual reclamação da decisão para 
o tribunal, nos termos do art. 276.º do CPPT), se puder prejudicar a defesa do citado (cfr. art. 198.º 
do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT e arts. 165.º, n.º 1, alínea a) e 203.º, n.º 1, do 
CPPT).

Na verdade, dispõe o art. 198.º do CPC, na parte que ora nos interessa considerar:
«1. Sem prejuízo do disposto no artigo 195.º, é nula a citação quando não hajam sido, na sua 

realização, observadas as formalidades prescritas na lei.
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2. O prazo para a arguição da nulidade é o que tiver sido indicado para a contestação; sendo, 
porém, a citação edital ou não tendo sido indicado prazo para a defesa, a nulidade pode ser arguida 
quando da primeira intervenção do citado no processo.

[…]
4. A arguição só é atendida se a falta cometida puder prejudicar a defesa do citado».
Será que a referida falta de comunicação com a citação ao revertido, ora Recorrente, se a liquidação 

que deu origem à dívida exequenda era uma liquidação oficiosa ou uma autoliquidação é susceptível 
de prejudicar a defesa daquele e, por isso, constitui nulidade da citação?

Como se refere no acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo de 10 de Abril de 2002 (7), em face do n.º 4 do art. 198.º do CPC, «o que releva para efeito 
de saber se deve ser atendida a arguição de nulidade é a possibilidade de prejuízo para a defesa do exe-
cutado e não a existência de um prejuízo efectivo, como se depreende da utilização daquela expressão 
e não de outra como «quando tenha prejudicado a defesa do citado» ou, simplesmente «prejudicar a 
defesa do citado» ou outra semelhante»; pelo que para existir essa nulidade «não é exigível ao citado 
que alegue e prove a existência de um concreto prejuízo para a sua defesa, bastando que se apure que, 
no caso, não é de afastar a possibilidade de ter ocorrido tal prejuízo.

No entanto, em face das razões de economia e de aproveitamento dos actos processuais que estão 
subjacentes ao regime de relevância de irregularidades de citação previsto naquele n.º 4 do art. 198.º 
do CPC, o que relevará não será uma mera possibilidade abstracta de prejuízo, a apreciar em face do 
tipo de falta praticada na efectivação da citação, mas sim a possibilidade de a falta ter prejudicado o 
citado no exercício dos seus direitos processuais.

Isto não significa, obviamente, que uma resposta negativa à questão da possibilidade de prejuízo 
seja dada em abstracto, se ele for inconcebível. O que excluem estes princípios de ordem pragmática, 
é que seja suficiente para concluir pela existência de nulidade uma resposta positiva a essa questão da 
possibilidade, que baste que seja abstractamente concebível a existência de prejuízo, mesmo que se 
demonstre que ele, apesar de possível, no caso concreto, acabou não ocorrer.

Nestes termos, é de concluir
que não se pode considerar afastada a relevância da falta por não ter sido alegado e provado que 

houve prejuízo, pois basta a possibilidade de ele ocorrer;
mas, se for de afastar a possibilidade de este prejuízo ter ocorrido no caso concreto, isto é, se for 

de concluir que ele não existiu, será de concluir pela não existência da nulidade» (8).
Ou seja, o que releva para efeito de saber se deve ser atendida a arguição de nulidade é a possi-

bilidade de prejuízo para a defesa do executado e não a existência de um prejuízo efectivo, pelo que 
uma vez apurada essa possibilidade de prejuízo passa a competir à exequente demonstrar factos que 
permitam concluir que o prejuízo acabou por não ocorrer. Como ficou dito no citado acórdão, «se é 
certo que […] para existir nulidade não é necessário que o citado alegue e prove a existência de pre-
juízo, também é de entender que se se fizer prova de que o prejuízo não existiu a arguição de nulidade 
não deve ser atendida».

Regressando ao caso sub judice: é certo que o Serviço de Finanças de Viana de Castelo, quando 
da citação do revertido, ora Recorrente, não lhe comunicou que a liquidação na origem da dívida exe-
quenda era uma autoliquidação.

Em abstracto, afigura -se -nos manifesta a possibilidade de tal omissão prejudicar a defesa do 
citado, pois, assistindo -lhe o direito de reclamar ou impugnar essa liquidação, ficaria sem saber se 
devia buscar a fundamentação desse acto junto da AT, caso se tratasse de uma liquidação oficiosa, ou 
junto da sociedade originária executada, caso estivesse perante uma autoliquidação. Aliás, nesta última 
situação, a impugnação judicial poderia até estar dependente de reclamação graciosa prévia, nos termos 
do disposto no art. 131.º do CPPT.

No entanto, no caso concreto, afigura -se -nos que ficou demonstrado que tal prejuízo não existiu. 
Na verdade, está demonstrado, por decisão judicial transitada em julgado (cfr. alínea B) dos factos 
provados), que foi o ora Recorrente quem, na qualidade de representante da sociedade originária exe-
cutada, procedeu à autoliquidação que deu origem à dívida exequenda, tendo sido ele, nessa qualidade, 
que apresentou a declaração e apurou o montante do imposto a entregar ao Estado (bem como que, 
ao invés de proceder à entrega, se apropriou do mesmo). Ou seja, não pode proceder a arguição da 
nulidade da citação com fundamento no desconhecimento pelo ora Recorrente da fundamentação da 
liquidação, uma vez que foi ele mesmo quem apresentou a declaração e procedeu ao apuramento do 
IVA, de que resultou imposto a entregar ao Estado, não podendo pois esgrimir com o desconhecimento 
da fundamentação dessa autoliquidação.

Nem se diga que o ora Recorrente, quando da citação, não tinha como saber se a dívida exequenda 
era a que tinha origem nessa autoliquidação ou se se tratava de liquidação oficiosa. Na verdade, com 
a citação foi -lhe comunicado qual o período a que se referia o imposto, o respectivo montante e qual 
o termo do prazo para o seu pagamento voluntário, elementos em face dos quais era inequívoco para 
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o citando que a dívida exequenda tinha origem na autoliquidação que ficou demonstrado ter sido por 
ele efectuada na qualidade de representante da sociedade originária devedora.

Em face da origem da dívida exequenda – autoliquidação – também perde relevância a argumen-
tação aduzida relativamente à eventual caducidade do direito de liquidar que o Recorrente pretende ter 
ficado inibido de sindicar em face da falta de comunicação das datas em que foi efectuada a liquidação 
e notificada sociedade originária devedora.

Ficou, pois, demonstrado que da referida irregularidade quando da citação do ora Recorrente não 
resultou qualquer prejuízo para a sua defesa, motivo por que não pode considerar -se verificada a nuli-
dade da citação e, consequentemente, o recurso não pode ser provido, sendo de confirmar a sentença 
recorrida.

Resulta assim prejudicado o conhecimento da questão enunciada em (iii) no ponto 1.9.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Nos termos do n.º 4 do art. 22.º da LGT, a fim de permitir aos chamados à execução fiscal 

por reversão reclamar graciosamente ou impugnar judicialmente a liquidação que deu origem à dívida 
exequenda, a citação daqueles deve incluir os elementos essenciais da liquidação, incluindo a funda-
mentação nos termos legais.

II  - A irregularidade decorrente da falta de comunicação desses elementos quando da citação só 
constituirá nulidade da citação, a conhecer mediante arguição pelos interessados dentro do prazo da 
oposição e na execução fiscal (com eventual reclamação da decisão para o tribunal, nos termos do 
art. 276.º do CPPT), se puder prejudicar a defesa do citado (cfr. art. 198.º do CPC e arts. 165.º, n.º 1, 
alínea a), e 203.º, n.º 1, do CPPT).

III  - O que releva para efeito de saber se deve ser atendida a arguição de nulidade é a possibilidade 
de prejuízo para a defesa do executado e não a existência de um prejuízo efectivo, pelo que uma vez 
apurada essa possibilidade de prejuízo passa a competir à exequente demonstrar factos que permitam 
concluir que o prejuízo acabou por não ocorrer.

IV  - Estando demonstrado (por decisão judicial transitada em julgado) que foi o revertido que, 
na qualidade de representante da sociedade originária executada, procedeu à autoliquidação que deu 
origem à dívida exequenda (tendo sido ele, nessa qualidade, quem apresentou a declaração e apurou o 
montante do imposto a entregar ao Estado, bem como que, ao invés de proceder à entrega, se apropriou 
do mesmo), o que ele bem sabia, não pode proceder a arguição da nulidade da citação em que este 
esgrime como fundamento o desconhecimento dos elementos respeitantes à liquidação.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Embora a lei não imponha que o julgamento da matéria de facto seja feito de forma destacada, a praxis judiciária 
instituiu esse procedimento como boa prática.

(2) Vide, entre outros, os acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
− de 16 de Dezembro de 2009, proferido no processo com o n.º 738/09, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 2052/2057, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/faa144134d6efbf5802576a30041135b?OpenDocum

ent;
− de 21 de Abril de 2010, proferido no processo com o n.º 189/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 

de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 670/674, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/

8445188eb602055b80257711005292ba?OpenDocument.
(3) Quanto às conclusões das alegações do recorrido, nos casos em que este não seja também recorrente, apenas haverá 

que atender às mesmas, para aferir da competência em razão da hierarquia, no caso de ampliação do objecto do recurso nos 
termos do disposto no art. 684.º -A, n.º 3, do CPC.

(4) Refere -se o Recorrente ao seguinte acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

− de 21 de Maio de 2008, proferido no processo com o n.º 309/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 29 
de Setembro de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32220.pdf), págs. 602 a 607, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
2f09ac9e5d1facc280257459003bfdea?OpenDocument.

(5) Entre muitos outros e por mais recentes, vide os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

− de 21 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 780/11, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 22 de Março de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1587 a 1593 também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
6ecf982bafef3dd08025791a00498902?OpenDocument;
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− de 20 de Dezembro de 2011, proferido no processo com o n.º 1037/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas 
disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f243ba2a246ce607802579810053dbce?OpenDocu
ment;

− de 19 de Abril de 2012, proferido no processo com o n.º 569/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 
em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/da25a6a9659b5868802579f4005415dc?OpenDocu
ment.

(6) Referimo -nos à versão do CIVA resultante da renumeração operada pelo Decreto -Lei n.º 102/2008, de 20 de Janeiro. 
Anteriormente, àqueles artigos correspondiam os arts. 26.º e 40.º.

(7) Proferido no processo com o n.º 26.503, publicado no Apêndice ao Diário da República de 8 de Março de 2004 
(http://www.dre.pt/pdfgratisac/2002/32220.pdf), págs. 1011 a 1018, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
9138de2e682c91e580256b9f003453fc?OpenDocument.

(8) No mesmo sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e co-
mentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 7 ao art. 165.º, pág. 139. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Natureza do processo de execução fiscal. Audiência prévia. Dispensa de prestação 
de garantia.

Sumário:

 I — O n.º 1 do artigo 103º da LGT, ao referir que «o processo de execução fiscal tem 
natureza judicial», exprime literalmente o sentido de que a execução fiscal se 
realiza através de um «processo» e não de um «procedimento administrativo», 
no pressuposto hoje indiscutível que estamos perante realidades com natureza 
distintas.

 II — Da alínea h) do n.º 1 do artigo 54º da LGT e da alínea g) do n.º 1 do artigo 44º do 
CPPT resulta que apenas se inclui no âmbito do procedimento tributário a «co-
brança das obrigações tributárias, na parte que não tiver natureza tributária».

 III — Como o processo de execução fiscal é todo ele de natureza judicial, indepen-
dentemente da natureza materialmente administrativa ou jurisdicional dos actos 
que nele sejam praticados, a conclusão lógica é que as normas previstas para o 
procedimento não se aplicam à categoria processo de execução fiscal

 IV — Pelos efeitos produzidos, o acto de indeferimento do pedido de isenção da prestação 
de garantia é um acto predominantemente processual: faz cessar o efeito suspen-
sivo da execução iniciado com o pedido de isenção, procedendo -se de imediato à 
penhora ou à compensação de dívidas (cfr. n.º 2 do art. 169º n.º 1 do art. 89º do 
CPPT).

 V — Por isso, à formação desse acto processual não se aplicam as regras do procedi-
mento tributário, designadamente a do artigo 60º da LGT.

Processo n.º 665/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fernando de Sul Chaves Rodrigues.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou procedente a reclamação que, nos termos do artigo 276º do CPPT, Fernando de Sul 
Chaves Rodrigues, devidamente identificado nos autos, fez contra o despacho do Chefe de Finanças 
de Tondela que lhe indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia, para efeito de suspensão 
da execução fiscal n.º 2704201101008951.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
A) Vem o presente recurso interposto da douta sentença que concedeu provimento à reclamação 

apresentada e anulou o despacho de indeferimento de pedido de dispensa de garantia, por falta do 
exercício do direito de audição.
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B) Foi convicção do Mmo Juiz a quo que: “...a suspensão da execução após prestação de garantia, 
nos casos enunciados nos art.ºs 52º da LGT e 169º do CPPT, bem como a decisão sobre a dispensa de 
prestação dessa garantia, nos casos previstos na lei (nºs 3 a 6 do citado art.º 52º da LGT e art. 170º do 
CPPT), são de qualificar como verdadeiros actos administrativos em matéria tributária e não como 
meros actos de trâmite; e, assim, como actos administrativos definidores de uma situação jurídica que 
no caso é desfavorável ao contribuinte, impunha -se a sua prévia audição, de acordo com o estatuído 
nos arts. 100º do CPA e 60º da LGT.”.

C) No âmbito da execução fiscal nº2704201101008951, cujo devedor originário é o ora recla-
mante (ao contrário do que consta da alínea A) dos factos provados), foi este notificado para prestar 
garantia idónea.

D) Em 22 -07 -2011, o reclamante solicitou, ao abrigo dos art.ºs 52º, nº4 da LGT e 170º do CPPT, 
a dispensa de prestação de garantia, pedido este indeferido pelo Órgão de Execução Fiscal, por falta de 
prova da insuficiência de bens penhoráveis bem como da sua irresponsabilidade na mesma.

E) Note -se que o contribuinte não foi notificado previamente à decisão para exercício do direito 
de audição, sendo a questão decidenda a obrigatoriedade ou não de tal procedimento.

F) À luz do art.º 103º nº1 da LGT, o processo executivo tem natureza judicial, sem prejuízo da 
participação dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional, 
sendo que a intervenção desta entidade em nada contende com a referida natureza, vide Acórdão 
n.º 80/2003 do Tribunal Constitucional, de 12 -02 -2003.

G) No decurso do processo podem ser praticados tanto: actos administrativos em matéria tributá-
ria (que dão origem a procedimentos tributários autónomos, que correm paralelamente ao processo de 
execução e em sua conexão), como actos processuais de cariz não jurisdicional.

H) A Jurisprudência divide -se quanto à qualificação do acto de dispensa de garantia, vejamos, 
nomeadamente: o Acórdão do TCA Norte de 18 -01 -2012, processo nº361/11.6BECBR: “I O pedido de 
dispensa da prestação de garantia não dá origem a qualquer procedimento de natureza tributária, a exigir, 
por isso, que, antes da decisão, se dê ao interessado a oportunidade de participar na formação da mesma 
ao abrigo do disposto no artigo 60º da LGT ficando a decisão desse pedido a cargo da administração 
tributária, não enquanto exequente/credora, no exercício da actividade tributária, mas, simplesmente, 
enquanto órgão da execução fiscal, ou seja, no exercício das funções que lhe estão confiadas enquanto 
auxiliar ou colaborador operacional no processo de execução fiscal” e o Acórdão do STA de 07/12/2011, 
processo nº01054/11: “O pedido de dispensa de prestação de garantia não dá origem a qualquer pro-
cedimento de natureza tributária; a dispensa da prestação de garantia visa apenas disciplinar os termos 
em que a execução pode ficar suspensa ou prosseguir, integrando o quadro normativo que regula o seu 
andamento. Daí que a decisão desse pedido fique a cargo da AT, não enquanto exequente, enquanto 
credora, no exercício da actividade tributária, mas simplesmente enquanto órgão da execução fiscal, ou 
seja, no exercício das funções que lhe estão confiadas enquanto auxiliar ou colaborador operacional no 
processo de execução fiscal “., que se encontram em desacordo com o mais recente Acórdão do STA 
de 23 -02 -2012, processo nº059/12: “A decisão sobre o pedido de dispensa de prestação de garantia 
deve qualificar -se como um verdadeiro acto administrativo em matéria tributária, inserido no âmbito 
de um procedimento tributário autónomo e funcionalmente diferente do procedimento processual diri-
gido à cobrança coerciva de determinadas quantias, submetido, por isso, aos princípios e normas que 
disciplinam a actividade tributária. “.

I) Porém, afigura -se à Fazenda Pública que, independentemente da qualificação atribuída ao acto 
de dispensa de garantia, relativamente ao mesmo não impende sobre a Administração Fiscal a obriga-
toriedade de notificação para direito de audição.

J) Prevê a alínea b) do n.º 1 do art.º 60º da LGT o direito de audição antes do indeferimento total 
ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou petições, concretizando o direito de participação dos 
cidadãos consagrado constitucionalmente, art.º 267º, nº5 CRP.

K) O pedido de dispensa de prestação de garantia, efectuado com base no art.º 52, nº4 da LGT, 
deve ser fundamentado de facto e de direito e instruído com prova documental necessária, em respeito 
ao art.º 170º, n.º 3 do CPPT, sendo que a respectiva decisão terá de ser proferida no prazo de 10 dias a 
contar da sua apresentação, nº4 do citado normativo, sob pena de se presumir o seu indeferimento tácito, 
entendimento este também vertido por Jorge Lopes de Sousa in Código de Procedimento e Processo 
Tributário Anotado e Comentado, Volume II, anotação 5 ao art.º 170º.

L) Atento o curto prazo para a prolação da decisão não comporta, salvo melhor entendimento, o 
exercício do direito de audição em 8 a 15 dias, plasmado no art.º 60º, n.º 6 da LGT.

M) Aliás, conforme foi já defendido em sede de contestação, a participação do contribuinte na 
formação da decisão dá -se ab initio, pois, é perante a notificação para prestação de garantia que o exe-
cutado requer a sua dispensa, incumbindo -lhe apresentar desde logo prova do que alega.

N) Cabe aqui ao requerente o ónus da prova, devendo juntar ao pedido os elementos probatórios 
que considere pertinentes, não incumbindo á Administração Fiscal, ao contrário do que foi decidido, 
qualquer obrigação de solicitar mais documentos, ainda que o contribuinte os protestasse juntar.
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O) É de sublinhar que o supra mencionado Acórdão do STA de 23 -02 -2012, processo n.º 059/12, 
reitera posição consentânea com a defendida: “VIII  - Ainda que não se aceite a aplicabilidade da refe-
rida norma do CPA (art.º 103º), o próprio requerimento em que o interessado expõe a sua pretensão, 
indicando todas as razões que, em seu entender, a justificam, e ao qual é obrigado a juntar logo todos 
os elementos de prova, desempenha já a função de audiência prévia, não havendo que chamá -lo no-
vamente a participar na formação da decisão dada a regra geral contida no n.º 3 do artigo 60.º da LGT 
quando aplicada a todos os procedimentos tributários que culminem com um acto final lesivo, seja ele 
ou não um acto de liquidação.”.

P) Não desconhecemos o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 14 -12 -2011, processo 
n.º 01072/11, seguido de perto na sentença recorrida, contudo, ao mesmo não poderemos aderir face 
ao mais recente entendimento de tal instância, vertido na conclusão anterior, aliás, note -se que mesmo 
quando é dada diferente qualificação ao acto de decisão de dispensa de garantia, no caso do TCA Norte, 
a solução apontada é sempre da inexistência de direito de audição.

Q) Encontramo -nos, portanto, perante um erro de julgamento que urge suprir, devendo baixar os 
autos para se conhecerem as questões que ficaram prejudicadas.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto deste STA emitiu o douto parecer no sentido de que deve ser dado 

provimento ao recurso, sendo de anular, consequentemente, o decidido.
2. A sentença recorrida deu com assentes os seguintes factos:
A) No SF de Tondela corre a execução fiscal n.º 2704201101008951, revertida contra o aqui 

reclamante;
B) No âmbito da execução mencionada em A., o reclamante apresentou em 22 -07 -2011, um pedido 

de dispensa de garantia, ao abrigo do art. 170.º do CPPT e do art. 52º, n.º 4 da LGT;
C) No requerimento mencionado em B., o ora reclamante invocou a falta de meios económicos 

para a prestação da garantia que lhe foi exigida, protestando juntar todos os elementos que a Adminis-
tração Fiscal entendesse pertinentes;

D) O Exmo. Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Tondela, em relação ao requerimento mencionado 
em B, proferiu despacho em 05 de Agosto de 2011, do qual consta o seguinte:

“…indefiro, com os fundamentos, por um lado, da falta de produção de prova da insuficiência dos 
bens penhoráveis, e, por outro, da falta de produção de prova da irresponsabilidade do executado pela 
situação de insuficiência/inexistência de bens... o pedido de dispensa de prestação de garantia…;

Por último, importa referir, quanto à participação, prévia à decisão, o seguinte:
…
Nesta conformidade entendo dispensar quanto ao presente pedido, a audição, prévia à decisão, do 

ora executado, pelo que o indeferimento que, acima, decidi, produzirá efeitos imediatos”;
E) O despacho mencionado em D. foi notificado ao reclamante por oficio de 25 -08 -2011, com o 

seguinte teor:
“Fica notificado, do teor do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças em 2011 -08 -05, 

do qual se envia cópia, ao pedido entrado nestes serviços em 2011 -07 -22, no qual solicitava dispensa 
de prestação de garantia, referente ao processo de execução fiscal acima identificada e ao executado 
Fernando de Sul Chaves Rodrigues.

Com os melhores cumprimentos.…”
F) É contra a decisão do órgão de execução fiscal descrita em D., que o reclamante vem deduzir 

a presente reclamação, nos termos e para os efeitos do artigo 276.º do CPPT.”
3. O executado solicitou ao órgão de execução fiscal a dispensa de prestação de garantia para 

efeitos de obter o efeito suspensivo da execução, alegando falta de recursos económicos para a prestar. 
Com base nos elementos documentais apresentados, o órgão de execução indeferiu o pedido, com 
dispensa da audição prévia do executado.

A dispensa de audição prévia fundamentou -se no seguinte: “está superiormente esclarecido que a 
audiência dos interessados pode ser dispensada, para além de outras situações, quando a administração 
tributária apenas aprecie os factos que lhe forem dados pelos contribuintes, limitando -se na sua decisão 
a fazer a interpretação das normas legais aplicáveis ao caso”.

Interposta reclamação judicial desse acto, para além do mais, foi invocada a violação do artigo 60º 
da LGT e 100º do CPA, por falta de audição prévia do executado ao indeferimento do pedido de dis-
pensa de prestação da garantia.

A sentença recorrida considerou que o pedido de dispensa de prestação de garantia iniciou um 
“procedimento tributário” e que o acto reclamado caracteriza -se com “acto administrativo em matéria 
tributária”, no conceito definido pelo artigo 120º do CPA, pelo que se impunha a aplicação da regra da 
aliena b) do n.º 1 do artigo 60º da LGT sobre a audição prévia do executado.

A recorrente discorda dessa decisão porque, independentemente da qualificação atribuída ao acto 
de dispensa de garantia, não existe direito de audição, por dois motivos: (i) o prazo de 10 dias previsto 
no n.º 4 do artigo 170º do CPPT para se decidir o pedido, inviabiliza a audição prévia no prazo de 8 a 15 
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dias previsto no n.º 6 do artigo 60º da LGT; (ii) a participação do contribuinte na formação da decisão 
dá -se no próprio requerimento em que expõe e prova as razões que justificam a dispensa.

A questão jurídica consiste, pois, em determinar se é ou não aplicável ao pedido de dispensa de 
garantia (e porventura a outros incidentes da execução fiscal) o princípio da audição prévia no proce-
dimento tributário.

Deve dizer -se desde já que este problema tem vindo a ser julgado pela jurisprudência tributária 
mais recente no sentido de que a decisão do pedido de dispensa de garantia não é precedida da audição 
prévia do requerente. Mas se a decisão é essa, existe contudo alguma divergência quanto à justificação, 
que se prende essencialmente com as dificuldades de conceptualização da execução fiscal e dos actos 
que nela são praticados. Arvoram -se vários fundamentos para justificar inexistência da audição prévia: 
(i) não se trata de um acto praticado num “procedimento tributário”, mas num “incidente processual” 
(ac de 7/3/2012, rec. n.º 185/12); (ii) é um procedimento “enxertado” na execução, mas não há instru-
ção, porque toda a prova documental deve ser apresentada com o requerimento (ac. de 30/11/2011, rec. 
n.º 0983/11); (iii) é um acto materialmente administrativo praticado num procedimento urgente em que 
se justifica a preterição da formalidade (ac. de 975/2012, rec. n.º 0446/12).

A decisão recorrida baseou -se num acórdão mais antigo do STA, no qual se decidiu que, seguindo 
o respectivo sumário: (i) o processo de execução fiscal tem natureza judicial e embora a AT nele possa 
praticar actos que não tenham natureza jurisdicional é garantido aos interessados o direito de reclamação 
para o juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos aí praticados por órgão da AT; (ii) 
o despacho que indefere pedido de dispensa de garantia qualifica -se como verdadeiro acto administrativo 
em matéria tributária e não como mero acto de trâmite, uma vez que não se confina nos estreitos limites 
da ordenação intraprocessual, antes projecta externamente efeitos jurídicos numa situação individual e 
concreta  - cfr. art. 120º do CPA  - pois que a decisão da AT de suspender ou não o processo de execução 
fiscal por virtude da prestação (ou da dispensa) de garantia implica e determina manifestos reflexos 
na esfera jurídica da reclamante; (iii) em face dessa definição como acto administrativo impunha -se a 
prévia audição do interessado, de acordo com o estatuído nos arts. 100º do CPA e 60º da LGT.

Em nosso entender, não é a caracterização do acto de dispensa como “acto materialmente admi-
nistrativo” que impõe a obrigatoriedade da audição prévia, nem é a inexistência de “instrução” ou a 
“urgência” da decisão que justificam a dispensa da audição. Isto porque a natureza da execução fiscal 
e dos actos que nela praticados, assim como os meios de reacção que os interessados nela dispõem, 
não permitem concluir que se está perante um procedimento administrativo, ainda que “enxertado” 
num “processo judicial”, pelo que não há qualquer necessidade de utilizar as normas do CPA que ex-
cepcionam o direito de audiência prévia.

De resto, há muita dificuldade em se aceitar que o órgão de execução fiscal se move no âmbito de 
um procedimento administrativo e depois não se extrair daí todas as consequências, especialmente a de 
não se ter em conta que ele é uma estrutura de ordenação flexível que, por objectivos garantísticos e de 
interesse público, implica o esbatimento da rigidez formal dos actos procedimentais. É difícil aceitar 
que o dever de colaboração que orienta o procedimento dispense em todos os casos a instrução ou que 
o dever de celeridade predomine sempre sobre o princípio da participação dos interessados.

Na verdade, se por falta de tempo ou por outro motivo atendível o requerente não pode apresentar 
todos os meios de prova dos pressupostos da isenção da garantia indicados no n.º 4 do art. 52º da LGT, 
seria contrário ao princípio da colaboração inscrito no artigo 59º da LGT que o pedido fosse decidido 
sem que o requerente tivesse oportunidade de instruir devidamente o pedido.

De igual modo, nenhuma consequência se deve extrair pelo facto do órgão de execução fiscal não 
decidir o pedido de dispensa da garantia no prazo de 10 dias. Se o decidir após esse prazo, naturalmente 
que continua a poder impugnar a decisão, se desfavorável, através da reclamação prevista no artigo 276º 
do CPPT. Mas se não houver decisão nesse prazo, o requerente não tem que presumir que o pedido 
foi indeferido para efeitos de reclamação, pois, enquanto não houver decisão expressa, mantêm -se a 
suspensão provisória da execução resultante da apresentação do pedido. A omissão de qualquer decisão 
dentro do prazo legalmente estabelecido, não corresponde a um efeito denegatório da pretensão, mesmo 
que seja apenas para efeito de assegurar o acesso ao tribunal. A inércia do órgão de execução não tem 
qualquer conteúdo substantivo, com a natureza de “acto materialmente administrativo”, nem serve de 
expediente técnico -jurídico para assegurar o acesso à justiça tributária, precisamente porque, enquanto 
não houver decisão expressa, o interesse do executado está satisfeito através da suspensão provisória 
da execução. O prazo de 10 dias para decidir o dito “procedimento” é assim meramente ordenador ou 
disciplinador, sem quaisquer consequências negativas para o requerente. Daí que não nos devemos 
impressionar com a alegação de que tal prazo determina a natureza urgente do procedimento, pois, 
pelo menos na perspectiva do executado, não há uma correlação necessária entre o prazo de decisão e 
a urgência na resolução da pretensão.

A inexistência de audição prévia radica na circunstância de se tratar de um acto praticado num 
processo de execução fiscal e não de um acto praticado num procedimento tributário. É quase intuitivo 
aperceber que os desvios ao desenvolvimento normal de um processo devem ser tratado como “inci-
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dentes” ou “processos incidentais”, consoante o grau de autonomia que tenham relativamente a ele, e 
não como categorias jurídicas estrutural e funcionalmente distintas, como é o caso do procedimento 
administrativo.

O n.º 1 do artigo 103º da LGT, ao referir que «o processo de execução fiscal tem natureza judicial», 
exprime literalmente o sentido de que a execução fiscal se realiza através de um «processo» e não de 
um «procedimento administrativo», no pressuposto hoje indiscutível que estamos perante realidades 
com natureza distinta. E ao atribuir -se à execução fiscal a natureza judicial numa Lei de Bases, como 
é a LGT, está -se a impor a obrigatoriedade de se moldar a tramitação da execução segundo as formas 
próprias dos processos judiciais, o que implica a aplicação supletiva das regras do processo civil. E 
nenhum obstáculo de ordem constitucional existe à feitura de um processo com esse figurino, desde que 
não se acometa ao órgão de execução fiscal a prática de actos jurisdicionais (cfr. acs. do TC n.º 331/92, 
de 21/10/92, n.º 80/2003, de 12/2/03 e n.º 160/07, de 6/3/07).

Ao atribuir natureza judicial à execução fiscal, apesar de impulsionada e movida por um órgão 
administrativo, a lei afasta qualquer tentativa de o enquadra na categoria jurídica de procedimento 
administrativo. O que bem se compreende porque actualmente procedimento e processo são realidades 
teleológica e formalmente diferenciadas. O procedimento surge não só como um instrumento de racio-
nalização da actividade decisória da Administração, mas também como instrumento de legitimação da 
Administração, enquanto entidade que determina e regula os interesses em conflito, e assim, tomando 
decisões em que está pessoalmente empenhada. Ora, não isso que acontece na execução fiscal, em que 
o órgão de execução fiscal evidencia um estatuto supra partes, intervindo no exclusivo interesse da 
paz jurídica, obrigado a apreciar e decidir as questões enquanto autoridade exterior e neutra perante o 
litígio, mesmo que tenha que decidir contra si próprio, como acontece com o reconhecimento oficioso 
da prescrição.

Se bem repararmos, essa distinção é claramente assumido pelo legislador quando na alínea h) do 
n.º 1 do artigo 54º da LGT e na alínea g) do n.º 1 do artigo 44º do CPPT apenas inclui no âmbito do 
procedimento tributário a «cobrança das obrigações tributárias, na parte que não tiver natureza tribu-
tária». Como o «processo» de execução fiscal é todo ele de natureza judicial, independentemente da 
natureza materialmente administrativa ou jurisdicional dos actos que nele sejam praticados, a conclusão 
lógica é que as normas previstas para o procedimento não se aplicam à categoria processo de execu-
ção fiscal. Como frequentemente tem sido julgado pela jurisprudência deste Tribunal relativamente 
aos mais variados actos praticados na execução fiscal, as lacunas do processo de execução fiscal são 
integradas pelas normas do processo civil, o que bem acentua a natureza de «processo judicial» e não 
de «procedimento tributário».

Por isso mesmo, concorda -se inteiramente como o comentário que Lima Guerreiro faz ao arti-
go 103º da LGT, defendendo que «o processo de execução fiscal não tem, segundo o que a norma do 
número 1 expressamente declara, natureza meramente administrativa ou mesmo mista, mas é unitária 
e integralmente um processo judicial. Essa natureza integralmente judicial do processo não prejudica, 
no entanto, a participação dos órgãos da administração tributária nos actos sem natureza materialmente 
jurisdicional, ou seja, na prática dos chamados actos materialmente administrativos da execução fiscal. 
Não é, pois, cindível o processo de execução em uma fase formalmente administrativa e outra admi-
nistrativa judicial. Ele é unitariamente um processo de natureza judicial» (cfr. Lei Geral Tributária 
– Anotada – Editora, Rei dos Livros, 2000, pág. 421 e 422).

A objecção que se pode dirigir contra esta tese consiste em acentuar que o acto de dispensa de 
prestação de garantia é uma “acto materialmente administrativo” e por conseguinte só pode ser produ-
zido através de um procedimento.

Mas esta alegação não deve impressionar -nos.
Todos os actos lesivos dos direitos processuais do executado praticados pelo órgão de execução 

fiscal, ainda que apliquem normas de direito privado (v.g. constituição de penhor, hipoteca, reconheci-
mento de direito de preferência, etc.), são actos materialmente administrativos para efeitos de reclamação 
judicial. A conjugação do n.º 2 do artigo 103º da LGT com os artigos 151º e 276º do CPPT indica -se o 
que significa, para efeitos de execução fiscal, o conceito de “acto materialmente administrativo”.

Como o modelo de execução fiscal è construído segundo a forma de processo judicial, mas com-
porta ao mesmo tempo momentos jurisdicionais, da competência do juiz, e momentos administrativos, 
da competência do órgão da administração tributária, o conceito de acto materialmente administrativo 
tem que analisado numa tripla dimensão: orgânica, funcional e material.

Do ponto de vista orgânico, são jurisdicionais quando praticados pelo juiz e são administrativos 
quando praticados por um órgão administrativo, seja o órgão de execução ou outro. Portanto, é irre-
levante a distinção que por vezes se faz entre órgão que age como credor exequente e órgão que age 
como agente de execução.

Do ponto de vista funcional, são actos cujos efeitos se produzem no e para o processo de execução 
fiscal e que por isso se caracterizam por uma natureza formal ou instrumental, ao serviço da pretensão de 
fundo dirigida à cobrança de créditos tributários. Ora, se execução fiscal deve ser qualificada como um 
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processo, então o conjunto de actos por ele formado são actos processuais e não actos procedimentais. 
São actos processuais porque fazem parte do complexo de actos que formam a sequência processual 
e/ou porque têm relevância no desenvolvimento da relação processual. Não são actos procedimentais, 
porque não estão enquadrados num procedimento tributário que funcione como instrumento de concre-
tização da relação jurídica tributária material que se estabeleceu entre o contribuinte e a administração 
tributária. A única conexão material que existe entre o procedimento tributário e o processo de execução 
fiscal concretiza -se na necessária antecedência daquele relativamente a este, na medida em foi nele que 
se formou o acto tributário subjacente ao título executivo.

Do ponto de vista material, na definição do artigo 276º do CPPT, são actos que no processo 
afectam os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro. São “actos materiais” porque 
afectam verdadeiras posições jurídicas materiais que o executado dispõe no processo. A circunstância 
de caracterizarem em pretensões de carácter instrumental, não impede o reconhecimento de que tais 
posições subjectivas são, em si mesmo, posições substantivas que, se forem respeitadas pelo órgão de 
execução fiscal, proporcionam ao executado utilidades efectivas, ainda que instrumentais.

A partir do momento em que é instaurada a execução fiscal, emerge na esfera jurídica do execu-
tado, ao lado da posição substantiva que dá corpo à relação jurídica tributária materializada no título 
executivo, uma posição específica, integrada poderes, faculdades, deveres e sujeições, reportada ao 
desenvolvimento, modificação ou definição da relação processual. Ora, se essa posição subjectiva pro-
cessual for afectada por um acto processual ilícito, o n.º 2 do artigo 103º da LGT garante ao executado 
a abertura da via jurisdicional para defesa dessa posição. O direito à reclamação, através do processo 
expedito e urgente regulado nos artigos 276º a 278º do CPPT, é pois um direito subjectivo processual 
que o executado tem para se defender dos actos processuais lesivas das posições jurídicas que a lei 
processual lhe atribui.

Em consonância com essa norma, o artigo 276º do CPPT estabelece que são susceptíveis de re-
clamação, as decisões proferidas pelo órgão de execução fiscal e outras autoridades da administração 
tributária «que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado». Portanto, os actos 
materialmente administrativos objecto de reclamação são apenas aqueles que forem produzidos «no pro-
cesso», ou seja, os actos processuais, ainda que simultaneamente aplicam normas de direito material.

E assim se deve caracterizar o acto que o indefere o pedido de isenção da prestação de garantia.
Pelos efeitos produzidos, é um acto predominantemente processual: faz cessar o efeito suspensivo 

da execução iniciado com o pedido de isenção, procedendo -se de imediato à penhora ou à compensação 
de dívidas (cfr. n.º 2 do art. 169º n.º 1 do art. 89º do CPPT).

É claro que o direito que o executado dispõe de ser isento de garantia, caso se verifiquem os re-
quisitos positivos do «prejuízo irreparável» ou da «manifesta falta de meios económicos» e o requisito 
negativo de que «a insuficiência ou inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado» 
(nº 4 do art. 52º da LGT), foi atingido pelo indeferimento dessa pretensão. Na medida em que a lei 
reconhece ao executado o direito à isenção de garantia, ele corresponde, em si mesmo, a um verdadeira 
posição jurídica substantiva, que lhe proporciona uma utilidade efectiva que lhe foi negada por aquele 
acto e que até pode ser fonte de pretensão indemnizatória, quando agredido por acto ilícito.

Mas essa posição jurídica material apresenta uma clara natureza instrumental, que lhe advém do 
facto de, por si só, não proporcionar ao executado a satisfação da posição subjectiva de fundo que defende 
na execução, e que é a de evitar o prosseguimento duma execução irregular ou injusta. A prestação da 
garantia ou a sua isenção são direitos de natureza processual, que funcionam como instrumentos ao ser-
viço do interesse opositivo do executado, que apenas se concretizará com a procedência da impugnação 
judicial ou da oposição à execução. Os seus efeitos produzem -se quase exclusivamente no âmbito da 
execução, ainda que indirectamente se dirijam à obtenção do interesse de fundo que move o executado 
na execução. Por isso mesmo, ao proporcionar -lhe uma utilidade meramente instrumental, a isenção 
de garantia não pode deixar de ser qualificada como uma pretensão subjectiva de carácter processual.

Na execução fiscal a protecção jurídica dos direitos processuais do executado é assegurada através 
do controlo a posteriori dos actos executivos, sobre os quais cabe sempre ao juiz a última palavra. O 
status activus processualis do executado revela -se num processo jurisdicional realizado na e através 
da execução fiscal, que lhe dá garantias de defesa e contraditório bem superiores às que resultam da 
audiência prévia à prática do acto processual, ainda que dele resultem efeitos substantivos. Com efeito, 
seguindo o modelo do agravo em processo civil, o executado pode reagir imediatamente, no prazo de 
10 dias, contra as eventuais ilegalidades praticadas no decurso da execução, com possibilidade da recla-
mação subir imediatamente se causar «prejuízo irreparável» ou, como tem defendido a jurisprudência, 
se a sua retenção a tornar absolutamente inútil.

Não se pode dizer que o executado precisa de ser previamente ouvido sobre os actos processuais 
que afectam os seus direitos processuais porque não há confiança na eficácia da protecção jurisdicio-
nal, quando a abertura de uma “fase jurisdicional” no próprio processo compensa de sobremaneira 
uma “fase procedimental”, ou porque é necessário garantir o “contraditório procedimental”, quando 
a celeridade processual lhe impôs o dever de instruir documentalmente os respectivos requerimentos 
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(v.g. n.º 3 do art. 170º e n.º 2 do art. 198º do CPPT). A execução fiscal está estruturada para fornecer 
ao executado todas as garantias de defesa contra actos processuais ilegais, pelo que, se o legislador 
não teve necessidade de criar mais uma fase procedimental precedente à prática dos actos executivos, 
não se vislumbra que direitos fundamentais do executado possam justificar e exigir a introdução de 
uma nova “fase procedimental”, com o prejuízo que isso acarreta para realização célere do interesse 
público na cobrança dos tributos.

Em suma: determinada a natureza processual dos actos praticados pelo órgão de execução fiscal, 
conclui -se pela inaplicabilidade das normas próprias do procedimento tributário, como é o caso do ar-
tigo 60º relativo ao direito de audição prévia, ao acto que indeferiu o pedido de isenção de garantia.

No caso dos autos, foi indeferido um pedido de dispensa de garantia, acto processual cuja prática, 
nos termos em que se expôs, não precisa de ser precedido de audição prévia.

O Tribunal não pode socorrer -se do disposto no n.º 2 do artigo 715º do CPC, aplicável ao presente 
recurso, porque a sentença recorrida, apenas deu como provado os factos pertinentes para a decisão 
da questão da falta de audição, havendo necessidade de se fixar a matéria de facto alegada na petição 
da reclamação para conhecer da verificação dos requisitos de que depende a dispensa de prestação de 
garantia, o que só o tribunal recorrido pode fazer.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida, e ordenar a baixa do 
processo para conhecer da questão que ficou prejudicada.

Custas pelo recorrido.

Lisboa, 11 Julho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Voto a decisão com dis-
tinta fundamentação, conforme declaração de voto que anexo. — Isabel Marques da Silva — voto a 
decisão.

Declaração de voto

Concordo com a decisão, mas não com toda a sua fundamentação.
Subscrevo -a totalmente quando afirma que o processo de execução fiscal constitui um processo 

judicial e não um procedimento tributário ou administrativo. Como se deixou dito no acórdão que relatei 
em 23/02/2012, no Processo n.º 059/12, o Órgão da Execução que instaura, conduz e tramita a execução 
fiscal constitui um sujeito processual que age como interlocutor no diálogo processual, “substituindo” 
o juiz e praticando nele todos os actos que, não contendendo com qualquer composição de interesses, 
sejam legalmente necessários para a obtenção do fim a que o processo se destina. E a competência que 
detém no processo não brota, em princípio, da função tributária exercida pela Administração Fiscal nem 
emana de um poder de autotutela executiva da Administração, resultando, antes, de uma competência 
que a lei lhe confere para intervir no processo judicial como órgão auxiliar ou colaborador operacional 
do Juiz, assumindo, assim, e como se refere no acórdão, um estatuto supra partes, intervindo no exclu-
sivo interesse da paz jurídica, obrigada a apreciar e decidir as questões enquanto autoridade exterior e 
neutra perante o litígio.

Razão por que todos os actos inscritos no procedimento processual pelos sujeitos processuais 
(partes, mandatários, órgão da execução, funcionários, juiz) estão submetidos a estritas regras proces-
suais, que encontram previsão nas normas que regulam o processo tributário e, subsidiariamente, nas 
normas inscritas no CPC por força do disposto no artigo 2º, alínea e), do CPPT.

Todavia, já assim não será nos casos em que a lei expressamente admite a intercalação, inserção 
ou “enxerto” nesse processo de cobrança coerciva de determinados procedimentos administrativo/tri-
butários em que a Administração Tributária actua no exercício da sua função tributária ou de autotutela 
executiva, agindo sobre a relação jurídica tributária estabelecida entre si (como sujeito activo) e o con-
tribuinte (como sujeito passivo) ou sobre a obrigação que dela emana, produzindo actos materialmente 
administrativos em matéria tributária ou actos tributários propriamente ditos, pois a estes procedimentos 
há que aplicar os princípios gerais que regulam a actividade administrativa e as normas que a LGT 
prevê para os procedimentos tributários, designadamente a norma contida no seu artigo 60.º, como é o 
caso paradigmático do despacho de reversão.

Nessas situações, a Administração Tributária abandona a neutralidade e o estatuto supra partes, 
assumindo a qualidade de parte credora/exequente, de sujeito activo da relação jurídica tributária, 
passando a intervir no seu exclusivo interesse.

Ora, na minha perspectiva, é o que acontece com a decisão sobre o pedido de dispensa de presta-
ção de garantia, que deve qualificar -se como um verdadeiro acto administrativo em matéria tributária, 
inserido no âmbito de um procedimento tributário autónomo e funcionalmente diferente do processo 
judicial ou procedimento processual dirigido à cobrança coerciva de determinadas quantias, submetido, 
por isso, aos princípios e normas que disciplinam a actividade tributária.

Todavia, e como se deixou referido no citado acórdão, face à urgência objectiva, revelada pela 
norma ínsita no art.º 170.º do CPPT, de prolação dessa decisão, deve apelar -se ao regime contido no 
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CPA, cujo artigo 103.º, n.º 1, estabelece que não há lugar a audiência dos interessados «Quando a de-
cisão seja urgente», por força da aplicação subsidiária desta norma em conformidade com o disposto 
no artigo 2.º, alínea c) da LGT.

Razão por que, no caso vertente, seria dispensável a audiência prévia do devedor.

Dulce Neto 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Manifestação de fortuna. Avaliação indirecta. Artigo 89.º -A da LGT. Justificação 
parcial.

Sumário:

 I — Apesar de o contribuinte só poder arredar a determinação indirecta de rendimentos 
levada a cabo pela Administração Tributária ao abrigo do artigo 89.º -A da LGT 
através da justificação total do montante que permitiu a evidenciada manifestação 
de fortuna, já assim não é no que toca à fixação do rendimento sujeito a tributação, 
onde a justificação parcial há -de relevar para a fixação presuntiva do montante 
do acréscimo patrimonial não justificado sujeito a imposto.

 II — Tendo o contribuinte demonstrado que recorreu a empréstimos bancários para 
adquirir os imóveis cujo valor determinou a avaliação indirecta dos seus rendimen-
tos à luz daquele artigo 89.º -A da LGT, a quantificação do rendimento tributável 
deve ser igual a 20% do valor de aquisição dos imóveis mas deduzido do montante 
desses empréstimos, já que o montante emprestado não está nem pode ficar sujeito 
a IRS.

Processo n.º: 668/12 -30.
Recorrente: Director de Finanças de Lisboa.
Recorrido: A………………………………...
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

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

1. O DIRECTOR DE FINAÇAS DE LISBOA, recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal que julgou parcialmente procedente o recurso 
que A…………………………., com os demais sinais dos autos, interpôs contra a decisão, proferida 
em 5/3/2012, pelo Director de Finanças de Lisboa, que lhe fixou, nos termos do artigo 89.º -A da Lei 
Geral Tributária, por métodos indirectos, o rendimento líquido a tributar sede de IRS do ano de 2008, 
no montante de € 247.529,12.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. O presente recurso é deduzido contra a douta sentença proferida em 1ª instância pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Funchal que julgou parcialmente procedente o recurso interposto contra a 
decisão do Director de Finanças de Lisboa de avaliação indirecta da matéria colectável, efectuada ao 
abrigo do art. 89º -A da LGT, fixando rendimento líquido a tributar no montante de € 247.529,12, com 
referência a IRS de 2008.

B. O Recorrente aceita o julgamento da sentença sob recurso quanto à matéria de facto.
C. Considerando que a mesma incorreu em erro de julgamento quanto à matéria de direito, mais 

concretamente quanto à interpretação e aplicação do art. 89º -A da LGT, na parte em que o Tribunal a 
quo conclui que a decisão da Administração Tributária enferma de excesso de quantificação da matéria 
colectável ao não considerar a justificação parcial das manifestações de fortuna evidenciadas com a 
aquisição de dois imóveis pelo preço de € 195.000,00 e de € 700.000,00, para os quais foi obtido crédito 
bancário nos montantes, respectivamente, de € 193.000,00 e de € 100.000,00.

D. A interpretação contida na sentença sob recurso, que ora se impugna, consubstancia, neces-
sariamente, uma interpretação correctiva da norma de incidência tributária, contrária ao princípio 
constitucional da legalidade.
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E. Assim, não se vislumbra que a letra da lei, especificamente o previsto no art. 4º do art. 89º -A 
da LGT, contemple a faculdade de a Administração Tributária, para efeitos de quantificação da matéria 
tributável sujeita a IRS, aplicar a taxa de 20% a outro valor que não seja o valor da aquisição do imóvel, 
estando vedada a possibilidade de fixar um rendimento inferior, mediante a aplicação daquela taxa de 
20% ao valor de aquisição do imóvel deduzido da importância justificada parcialmente.

F. O método de tributação indirecta, previsto no art. 89º -A da LGT, pressupõe, por definição, a 
tributação de um rendimento cuja existência é fortemente indiciada, a partir de factos típicos como as 
manifestações de fortuna, mas cuja fonte ou natureza, assim como a sua quantidade são desconhecidos.

G. Justamente, importa salientar que as manifestações de fortuna não são factos tributários, ou 
estaríamos perante uma tributação directa da despesa, o que não é o caso da norma em apreço.

H. As manifestações de fortuna são, isso sim, factos indiciadores de fraude ou evasão fiscais quando 
se verifica a desproporção com o rendimento declarado nos termos expressamente previstos na lei.

I. Ao justificar parte das manifestações de fortuna, o contribuinte não está a justificar parte do 
rendimento que se presume a partir da referida tabela, pois muito embora o cálculo do rendimento 
padrão seja proporcional ao valor de aquisição daquelas, o objectivo daquele método indirecto de 
tributação é o de tributar ingressos de rendimento que tenham escapado à devida tributação, com vista 
a uma aproximação da realidade contributiva.

J. Na falta de outros indícios que, nos termos do art. 90º da LGT, permitam à Administração Tribu-
tária apurar matéria colectável em montante superior, a situação tributária do contribuinte, no ano em que 
ocorre a manifestação de fortuna, é apurada exclusivamente com base no rendimento padrão resultante da 
referida tabela e nunca em montante inferior, ainda que o contribuinte justifique parte do valor de aquisição.

K. É que subjacente ao método de tributação previsto no art. 89º -A da LGT está o desconhecimento 
da real capacidade contributiva do contribuinte,

L. E uma justificação parcial da manifestação de fortuna implica o desconhecimento da realidade 
tributária global do contribuinte, para efeitos de IRS, não afastando, por isso, a presunção de fraude e 
evasão fiscal e a consequente aplicação do padrão de rendimento apurado a partir da tabela do nº4 do 
art. 89º -A da LGT, para a qual a lei não prevê qualquer redução.

M. A presunção de um rendimento padrão, contida no art. 89º -A da LGT, é claramente uma 
presunção ilidível, através da prova da origem da totalidade dos fluxos financeiros que suportaram a 
totalidade do valor de aquisição da manifestação de fortuna evidenciada, nos termos consignados no 
n.º 3 daquele normativo legal.

N. A tributação com recurso ao método indirecto do art. 89º -A da LGT é um regime de carácter 
excepcional, estando a Administração Tributária estritamente vinculada aos critérios tipificados pelo 
legislador, não sendo admissível que considere um rendimento inferior ao que resulta da aplicação da 
tabela quando a lei apenas prevê a hipótese da aplicação de um rendimento superior.

O. O entendimento que se defende com o presente recurso quanto à interpretação do art. 89º -A 
da LGT, mais concretamente sobre a quantificação da matéria colectável em face de uma justificação 
parcial da manifestação de fortuna, tem um relevante apoio quer na doutrina, quer na jurisprudência, 
conforme supra se transcreveu.

P. Por sua vez, a interpretação acolhida na sentença sob recurso afigura -se sem assento na letra ou 
no espírito da lei, incorrendo numa interpretação correctiva do disposto no art. 89º -A da LGT, atentatória 
do princípio da legalidade tributária.

Q. Termos em que se conclui que a decisão da Administração Tributária em crise não incorreu 
em excesso de quantificação da matéria colectável a tributar a título de acréscimos patrimoniais não 
justificados, devendo, como tal, manter -se na íntegra na ordem jurídica.

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações para sustentar a correcção do julgado.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto do Supremo Tribunal Administrativo emitiu parecer 

no sentido de que devia ser negado provimento ao recurso, por entender, em suma, que, «De facto, a 
sentença recorrida segue a mais recente, uniforme e reiterada jurisprudência deste STA, plasmada no 
acórdão do PLENO da SCT, de 19 de Maio de 2010 (1), cuja fundamentação se subscreve, ressalvado 
o devido respeito pelos votos de vencido ali exarados.

Nos termos do estatuído no artigo 89.º -A/1 da LGT haverá lugar a avaliação indirecta da matéria 
colectável quando o rendimento líquido declarado mostre uma desproporção superior a 50% para 
menos, em relação ao rendimento padrão resultante da tabela referida no n. 4 do mesmo artigo.

No caso em análise verifica -se esse condicionalismo.
Efectivamente, em 2007 o recorrido adquiriu um imóvel pelo valor de € 195.000,00, a que corres-

ponde o rendimento padrão de € 39.500,00 e em 2008 outro imóvel, pelo valor de € 700.000,00, a que 
corresponde o rendimento padrão de € 140.000,00 e um automóvel BMW, pelo valor de € 137.058,25, a que 
corresponde o rendimento padrão de € 68.529,125, quando é certo que não declarou qualquer rendimento.

Como resulta do probatório o recorrido justificou parcialmente a manifestação de fortuna, no valor 
de € 793.000,00, resultante de mútuo, sendo certo que o despacho sindicado do DDFL não relevou tal 
facto, tendo considerado como rendimento colectável o rendimento padrão de € 247.529,12.
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Ora, como muito bem sustenta a sentença recorrida, ancorando -se no já referido acórdão do 
PLENO deste STA, esta justificação parcial não pode deixar de ser considerada na quantificação do 
rendimento tributável.

De facto, a essa solução não pode deixar de levar a natureza das normas em causa, relativas à 
incidência objectiva do imposto, a proibição constitucional de presunções legais absolutas de rendi-
mentos derivada do princípio da capacidade contributiva, o disposto no artigo 73.º da LGT e, bem 
assim, a busca de uma interpretação conforme os princípios da igualdade, da capacidade contributiva, 
da tributação dos rendimentos reais e do Estado de Direito Democrático».

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

2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
A) Em 17 -08 -2007, A…………………., celebrou no Cartório Notarial da Amadora, escritura de 

aquisição do prédio urbano, designado pela letra J, sito na Rua Madre Maria Clara, nºs. 15 -A, 15 -B, 15 
e 17 e Rua Madre Teresa de Calcutá, nºs. 17 e 19, em Linda -a -Pastora, Queijas, descrita na Segunda 
Conservatória do Registo Predial de Oeiras sob o n.º 155, da freguesia de Queijas, inscrito na respectiva 
matriz sob o n.º P 2405 pelo preço de € 195.000,00 e contraído mútuo no valor de € 193.000,00  - (cfr. 
doc. de fls. 63 a 77 destes autos e fls. 68 a 74 do processo administrativo junto).

B) Em 02 -10 -2007, A……………….., declarou junto do Serviço de Finanças de Oeiras 1, o do-
micílio fiscal sito na Rua …………………., n.º ………………., em ……………..  - (cfr. doc de fls. 55 
e 57 do processo administrativo junto).

C) Em 17 -07 -2008, o recorrente, com indicação de residente em Rua …………………, 
n.º …………………., ………………., entregou junto da Alfândega de Setúbal, declaração aduaneira 
de introdução no consumo n.º 2008/0145450, do veículo Marca BMW, Modelo M560, onde consta, 
além do mais, o valor tributável de € 137.058,25  - (cfr doc de fls. 77 a 81 do processo administrativo 
junto).

D) Em 29 -10 -2008 foi emitida declaração pela empresa ToAngola de que A.………………….. 
é seu funcionário com a função de Administrador e que aufere por mês a quantia de cinco mil dólares 
em salários (cfr. doc., de fls. 43 destes autos e fls. 226 do processo administrativo junto).

E) Em 29 -10 -2008 foi emitida declaração pela empresa Angotexteis, Lda. de que A……………….. 
é seu sócio -gerente e que aufere por mês a quantia de quinze mil dólares de salário base mensal.  - (cfr. 
doc. de fls. 44 destes autos e fls. 227 do processo administrativo junto).

F) Em 29 -10 -2008 foi emitida declaração pela empresa Semba Comunicação, Lda. de que 
A………………… é seu funcionário com a função de Director -Geral e que aufere a importância de 
doze mil dólares de salário base mensal (cfr doc. de fls. 42 destes autos e fls. 228 do processo admi-
nistrativo junto).

G) Em 16 -12 -2008, A…………………, celebrou no Cartório Notarial de Rui Manuel Justino 
Januário, escritura de aquisição do prédio urbano sito em Queijas, descrita na Segunda Conservatória 
do Registo Predial de Oeiras sob o n.º 227, inscrito na respectiva matriz sob o n.º P 2485 da freguesia 
de Queijas, pelo preço de € 700.000,00 e contraído mútuo no valor de € 600.000,00  - (cfr. doc. de fls. 46 
a 59 destes autos e fls. 49 a 53 do processo administrativo junto).

H) Em 18 -06 -2009, o recorrente, com indicação de residente em Rua ………………., 
n.º ………………., ………………, entregou junto da Alfândega de Setúbal, declaração aduaneira de 
introdução no consumo n.º 2009/006736, do veiculo Marca Mercedes -Benz, Modelo 230 AMG, onde 
consta, além do mais, o valor tributável de € 173.504,70 (cfr. doc. de fls. 94 do processo administrativo 
junto).

I) Em 15 -04 -2010, A………………, declarou junto da Loja do Cidadão Lisboa 1, o domicílio 
fiscal sito na Rua …………….., n.º …, em ………………..  - (cfr. doc. de fls. 55 e 58 do processo 
administrativo junto).

J) O recorrente é portador do bilhete de identidade n.º ……………………, emitido em 04 -05 -2005 
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa  - (cfr. doc. de fls. 91 do processo administrativo junto).

K) O recorrente possui o número de identificação fiscal ……………….. do Serviço de Finanças 
de Sintra 3  - Cacém, emitido em 06 -05 -2004 (cfr. doc. de fls. 92 do proc. administrativo junto).

L) O recorrente encontra -se recenseado em Portugal como eleitor n.º ……………. da freguesia 
de Queijas (cfr doc. de fls. 108 do processo administrativo junto).

M) O recorrente é, também, portador do bilhete de identidade n.º …………………., emitido pela 
República de Angola  - (doc. de fls. 220 do proc. administrativo junto).

N) O recorrente possui Carta de Condução número ……………….. de Angola  - (cfr. doc. de 
fls. 222 do processo administrativo junto).

O) O recorrente encontra -se recenseado em Angola como eleitor n.º ……………..  - (cfr doc. de 
fls. 224 do processo administrativo junto).

P) Em 09 -12 -2011, a Repartição Fiscal do Segundo Bairro de Luanda da Direcção Nacional de 
Impostos emitiu certidão atestando que A……………. é residente fiscal desde 06 -04 -2008 e possui 
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o número de identificação fiscal …………………, tendo a situação fiscal regularizada.  - (cfr. doc. de 
fls. 40 destes autos e fls. 230 do processo administrativo junto).

Q) Em 4 -11 -2011, a Direcção de Finanças de Lisboa endereçou ao recorrente o oficio n.º 096251 
para prestar esclarecimentos e apresentar elementos relativos à sua situação tributária relativa à aqui-
sição de um imóvel em 16/12/2008, correspondente ao artigo matricial urbano n.º 2485 da freguesia 
de Queijas, pelo valor de € 700.000,00, considerado como uma manifestação de fortuna  - (cfr. doc. de 
fls. 81 destes autos e fls. 234 do processo administrativo junto).

R) Em 24/01/2012, a Direcção de Finanças de Lisboa, endereçou ao requerente o oficio n.º 007226, 
através de carta registada, de notificação do requerente para exercer o direito de participação na decisão, 
na modalidade de audição prévia, sobre o projecto de decisão de aplicação de métodos indirectos para a 
determinação do rendimento sujeito a IRS  - (cfr. doc. de fls. 29 e 30 do processo administrativo apenso).

S) Em 05/03/2012, a Direcção de Finanças de Lisboa, remeteu ao requerente o ofício n.º 019394, 
através de carta registada com aviso de recepção, com o seguinte teor:

“Fica V. Exa. por este meio notificada, de harmonia com o disposto no art.º 77.º da Lei Geral 
Tributária (LGT) e no artº 62.º do Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária 
(RCPIT), das correcções resultantes da acção de inspecção interna, cujo Relatório/Conclusões, se 
anexa como parte integrante da presente notificação, da decisão de aplicação de métodos indirectos 
para a determinação do rendimento sujeito a IRS respeitante ao ano de 2008, nos termos a seguir 
descritos:

a) De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artº 87º da LGT, há lugar à avaliação indirecta no 
caso de os rendimentos declarados em sede de IRS se afastarem para menos, sem razão justificada, dos pa-
drões de rendimento que possam permitir as manifestações de fortuna evidenciadas pelo sujeito passivo.

b) Detectou -se que este sujeito passivo, no exercício de 2008, declarou um valor nulo de rendi-
mento líquido e adquiriu um imóvel pelo montante de € 700000,00.

c) Tendo o sujeito passivo sido notificado para comprovar que correspondiam à realidade os 
rendimentos declarados e de que era outra a fonte dos meios financeiros aplicados naquela aquisição, 
este confirmou o valor do rendimento declarado mas não confirmou na totalidade a fonte das mani-
festações de fortuna.

d) Pelo que se encontram reunidas as condições legais para, de acordo e nos termos previstos no 
n.º 4 do art.º 89º -A da LGT, se procederá fixação de rendimento tributável no montante de € 247.529,12 
a enquadrar como rendimento da categoria G.

2. De harmonia com o estabelecido nos n.º 1, 5 e 6 da Lei Geral Tributária (LGT) e no art.º 45.
º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e art.º 60.º do Regime Complementar 
do Procedimento de Inspecção Tributária (RCPIT) foi V. Exa. notificada através do oficio n.º 7226 
e 7227 de 24/01/2012 desta Direcção de Finanças, para nos termos do n.º 3 do art.º 89º -A da LGT, 
obstar ao procedimento de fixação desse rendimento tributável fazendo prova de que corresponde à 
realidade o sua situação tributária e fazendo prova de que é outra a fonte das manifestações de fortuna.

3. Assim, porque no decurso do procedimento inspectivo, não fez a prova exigida no ponto an-
terior, procedeu -se á fixação do rendimento colectável de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS) no ano de 2008 no montante de € 247.529,12.

4. A decisão de avaliação indirecta tem por base os factos, motivos e fundamentos constantes no 
Relatório/Conclusões, tendo os valores sido fixados de acordo com os critérios e cálculos mencionados 
no referido Relatório. (...).”.  - (cfr. doc. de fls. 23 e 24 do processo administrativo apenso).

T) No relatório de inspecção mencionado na alínea anterior, consta, além do mais, o seguinte:
“1.  - CONCLUSÕES DA ACÇÃO INSPECTIVA – RESUMO
Como resultado da acção inspectiva efectuada ao ano de 2008, foi fixado o rendimento colectável 

em € 247.529,12.
II.  - OBJECTIVOS, ÂMBITO E EXTENSÃO DA ACÇÃO INSPECTIVA
II.1  - Credencial e período em que decorreu a acção.
Em cumprimento do determinado na Ordem de Serviço 01201106136 com despacho de 2011/11/02, 

procedeu -se em 201 1/11/04 ao inicio da acção de inspecção interna ao exercício de 2008, ao sujeito 
passivo A…………………… NIF ………………., com domicilio fiscal na Rua …………………… 
n.º ……, ………...

II.2  - Motivo, âmbito e incidência temporal.
A presente Ordem de Serviço teve por base uma acção dirigida aos sujeitos passivos que efectuaram 

aquisições de imóveis de valor igual ou superior a € 250.000,00, e que evidenciaram uma desproporção 
superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão a que se refere a tabela prevista no n.º 4 
do artigo 89º -A da Lei Geral Tributária (Manifestações de Fortuna).

II.3  - Caracterização dos Sujeitos Passivos.
Trata -se de um agregado familiar, que no ano em análise, não apresentou declaração de IRS e que 

a ultima declaração apresentada foi referente ao ano de 2004.
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IV.  - MOTIVOS E EXPOSIÇÂO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS 
INDIRECTOS

1. De acordo com informação disponível, verifica -se que adquiriu, em 16 de Dezembro de 2008, 
pelo valor de € 700.000,00, um imóvel, designado por lote 6 inscrito na Matriz Predial urbana da Fre-
guesia de Queijas, Concelho de Oeiras sob o art.º 2485  - anexo 1,

2. Constatou -se igualmente através da consulta à liquidação da declaração de rendimentos modelo 
3 que não apresenta qualquer declaração de IRS desde 2004  - anexo 2.

3. Verificadas as condições previstas no referido artigo 89 A da LGT, cabe ao sujeito passivo a prova 
de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações 
de fortuna evidenciadas (n.º 3 do art. 89º -A da LGT). Assim, foi o sujeito passivo notificado, através do 
ofício n.º 96251, datado de 11/11/2011, para esclarecer, a proveniência dos valores que possibilitaram 
a aquisição do referido imóvel.

4. Em 18/11/2011 deu entrada nestes serviços um requerimento em Nome do sujeito passivo 
feito pela Sociedade de Advogados TEIXEIRA DE FREITAS, RODRIGUES E ASSOCIADOS onde 
é referido que:

O expoente é efectivamente proprietário do referido imóvel;
O exponente não é residente para efeitos fiscais em Portugal, estatuto fiscal que lhe é aliás expressa-

mente reconhecido e aceite pela administração fiscal Portuguesa, juntando cópia do registo central de contri-
buinte n.º 2810000196140 apresentado em Maio de 2011 constando como representante fiscal a ROWMAT 
CONSULTARIA E SERVIÇOS LDA. ZONA FRANCA DA MADEIRA com o NIF 511 163 851;

No ano de aquisição do imóvel, bem como no ano de 2009 o exponente não era residente para 
efeitos fiscais em Portugal. Alias, nunca o foi;

Nos anos de 2008 e 2009, bem como nos remanescentes anos, foi e continua a ser residente para 
efeitos fiscais em Angola, de onde é alias nacional, como atestam o seu passaporte, o bilhete de iden-
tidade e a sua carta de condução que juntou;

A data de emissão da carta de condução é do ano de 2006 e a data da primeira emissão deste 
documento é de 1995.

É também em território Angolano que o exponente tem uma habitação à sua disposição a título 
permanente, onde reside no seu dia -a -dia, bem como é em Angola que se encontra o seu centro de 
interesses vitais, pessoais e profissionais, e onde exerce os seus direitos cívicos, nomeadamente o seu 
direito de voto, sendo titular do cartão de eleitor que também juntou;

Acresce também que é em território Angolano que desenvolve a sua actividade profissional, sendo 
remunerado pela mesma e tributado em conformidade pelas autoridades Fiscais Angolanas, juntando 
cópia de declarações de trabalho para serem presentes no Banco Millennium BCP passadas pela “TO 
ANGOLA”, ANGOTEXTEIS” e “SEMBA”;

Assim, e tal como ficou provado, o exponente aufere a maior parte dos seus rendimentos em 
Angola, rendimentos esses que lhe permitiram adquirir o imóvel, pelo que estando justificada a despro-
porção entre os rendimentos declarados (neste caso, não declarados) e a dita manifestação de fortuna, 
materializada na aquisição do imóvel, não poderá nem deverá haver lugar a uma avaliação indirecta 
da matéria colectável de IRS.

Como tal e atendendo a todos os esclarecimentos e elementos expostos e facultados, a Adminis-
tração Fiscal não deverá determinar a avaliação indirecta da matéria colectável de IRS dos exercícios 
em causa.

5. Em 27 de Dezembro de 2011 e em aditamento ao requerimento referido no ponto anterior 
requereu a junção aos referidos elementos, uma certidão emitida pela Direcção Nacional de Impostos, 
Repartição Fiscal do 20 bairro de Luanda, Angola, atestando que o requerente é residente fiscal, desde 
6 de Abril de 2008 em Luanda, Angola.

6. Atentos os factos e elementos apresentados pelo sujeito passivo, e com o intuito de melhor 
se aferir da real situação quanto ao domicílio fiscal procedemos a diversas diligências que abaixo se 
explanam:

a) Consulta do sistema informático (administração tributária e Aduaneira – SIII) para se saber 
qual a situação em termos de cadastro perante a administração Fiscal Portuguesa;

b) Foi solicitado ao Cartório Notarial de Rui Manuel Justino Januário cópia da escritura de aqui-
sição do imóvel;

7. Em resultado das referidas diligências verificamos:
Consulta ao sistema informático:
Consta no cadastro que o sujeito passivo tem domicílio fiscal na Rua ………………….., n.º …., 

em ………. desde 15 de Abril de 2010” através da declaração de alterações apresentada nessa data. O 
domicílio fiscal anterior, desde 02 de Outubro de 2007, era na Rua …………………., n.º ……... em 
……………... (anexo 3).

Colectou -se em IVA no regime de isenção do art.º 53º desde 31 de Janeiro de 2002, mas foi cessado 
em 31112104 nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 33.º do CIVA. (anexo 4).
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Apresentou declaração de IRS de 2002 a 2004 inclusive, contendo rendimentos da categoria B 
postos à disposição pela MicroCaos em 2002. (anexo 5).

Através de consulta da aplicação (actualização de matriz MOD.11) dos actos notariais celebrados 
pelo Sujeito passivo no ano de 2008 e 3 anos anteriores, verificamos que adquiriu e vendeu os imóveis 
abaixo descritos: 

Ano Tipo Data Art.º Fracção Freguesia Concelho Preço

2004 . . . . . Compra 16/03/2004 2963 F Agualva Sintra 80.000,00
2007 . . . . . Venda 06/03/2007 2963 F Agualva Sintra 52.152,12
2007 . . . . . Compra 17/08/2007 P -2405 J Queijas Oeiras 195.000,00

 Consta também no sistema informático o pedido de isenção feito pelo Sr. A…………………. 
referente ao imóvel adquirido em 6/03/2007 em Queijas (art.º 2405  - Fracção J) no processo 1723311 ao 
abrigo do art.º 42º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, por se tratar de imóvel adquirido a titulo oneroso 
destinado à habitação permanente e que foi deferido por um período de 8 anos.
Consultamos também a aplicação “Informação patrimonial” onde se verifica que em nome do sujeito 
passivo contam as viaturas abaixo descritas: 

Ano Matrícula Data da matrícula Marca Modelo Preço

2008 . . . . . . . . . . . . . . 93 -GE -31 22/07/2008 BMW M -560 137.058,25€
2008 . . . . . . . . . . . . . . 04 -HU -91 18/06/2009 Mercedes -Benz 230 AMG 173.504,70€

 8. Atendendo aos elementos obtidos no sistema informático da Administração Tributária e Adu-
aneira solicitamos junto do notário onde foi celebrada a escritura referente à aquisição do imóvel 
que ocorreu em 2007, bem como dos processos de legalização das 2 viaturas adquiridas na Alemanha 
junto da Alfandega de Setúbal.

9. Na posse de todos os elementos após análise dos mesmos verificamos:
Imóvel adquirido em 2007 (anexo 6).
Na escritura de compra e venda que ocorreu em 17 de Agosto de 2007 no Cartório Notarial de 

Ana Isabel Tomé lavrada no livro 7 A a fls. 130 é adquirente o Sr. A……………….., residente à data na 
Rua …………….., n.º…….. em ……….., titular do B.I. n.º ……………. emitido em 4 de Maio de 2005 
em Lisboa pelos SIC. Foi ainda dito pelo Sr. A……………. que a referida aquisição se destina a sua 
habitação própria e permanente.

Imóvel adquirido em 2008.
Na escritura de compra e venda que ocorreu em 16 de Dezembro de 2008 no Cartório Notarial 

de Rui Januário lavrada no livro 233 -A a fls. 92 é adquirente o Sr. A…………….., residente à data 
na Rua ………………. n.º ……. em …….. (imóvel adquirido em 2007), titular do BI. n.º ………………. 
emitido em 4 de Maio de 2005 em Lisboa pelos SIC. Foi ainda dito pelo Sr. A…………… que a referida 
aquisição se destina a sua habitação própria e permanente.

Processos de legalização junto da Alfândega de Setúbal (anexo 7)
O processo n.º 1926/08 de legalização da viatura de Marca BMW  - M560.
Na declaração aduaneira de veiculo  - DAV 2008/0145450 de 2008/07/17 apresentada pelo 

Sr. A……………………., consta como morada, a Rua …………………….., n.º …………………. em 
……………….. A referida morada consta também em todos os documentos suporte apresentados no 
referido processo (factura da BMW, certificado de matricula, pedido de certificação de matricula junto 
do IMTT e carta de seguros);

O processo n.º 603/09 de legalização da viatura de Marca Mercedes -Benz 230 AMG.
Na declaração aduaneira de veículo  - DAV 2009/0067363 de 2009/06/18 apresentada pelo Sr. 

A……………….., consta como morada, a Rua …………………., n.º ……….. em ………………. A referida 
morada consta também em todos os documentos suporte apresentados no referido processo (factura da Auto 
cobra Munich, certificado de matricula, pedido de certificação de matricula junto do IMTT e carta de seguros);

Foi também possível confirmar junto do site da DGAI  - Direcção Geral de Administração Interna 
que o Sr. A…………….. tem o cartão de eleitor n.º ……………. da freguesia de Queijas no concelho 
de Oeiras. (anexo 8)

10. Assim embora o contribuinte venha agora declarar que não é residente em Portugal e tenha 
alterado a sua situação fiscal para não residente em Maio de 2011, os factos atrás descritos compro-
vam que, nos anos de 2008, 2009 e 2010, o contribuinte A………………, NIF ………………, era 
fiscalmente residente em Portugal, como de resto ele confirmou, em diversos actos realizados perante 
a Administração Pública Portuguesa.
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11. Os art.º 87º, n.º 1, alínea d) e art.º 89º - A, n.º 1 da Lei Geral Tributária estabelecem o 
recurso à avaliação indirecta, quando o rendimento líquido declarado pelo contribuinte, é inferior 
a 50% do rendimento padrão, determinado nos termos da tabela a que se refere o n.º 4 do citado 
art.º 89º -A da LGT, para as manifestações de fortuna aí mencionadas, facto que se verifica no caso 
em apreciação: 

Ano de aquisição Valor de aquisição
do imóvel

% nos termos da tabela constante
do n.º 4 do art.º 89.º -A da LGT Rendimento padrão 50% do rendimento padrão Rendimento líquido 

declarado

2008 . . . . . . . . . . . . 700.000,00 € 20% 140.000,00 € 70.000,00 € 0 €

 Estão pois reunidas as condições para a determinação do rendimento colectável com recurso à 
avaliação indirecta nos termos do art.º 89º -A da LGT e afastada a presunção de veracidade dos rendi-
mentos declarados para o ano de 2008.

12. De acordo com o n.º 2 alínea a) e Tabela do n.º 4 do art.º 89º -A da LGT o rendimento a con-
siderar será:

Imóveis (1) 

Ano de aquisição Valor de aquisição do imóvel
% nos termos da tabela constante do 

n.º 4
do art.º 89.º -A da LGT

Rendimento padrão

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195.000,00 € 20% 39.000,00 €
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000,00 € 20% 140.000,00 €

Total  . . . . . . . . . . . . 895.000,00 € 20% 179.000,00 €

 Automóveis (2) 

Ano de aquisição Valor de aquisição
do automóvel

% nos termos da tabela constante do n.º 4
do art.º 89.º -A da LGT Rendimento padrão

2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.058,00 € 57% 68.529,12 €

 Total a considerar 1+2 =247.529,12 €
V. CRITÉRIOS E CÁLCULO DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTODOS 

INDIRECTOS
1. Pelos motivos expostos no capítulo anterior, e de acordo com o n.º 4 do artº 89º -A da LGT, o 

rendimento colectável a considerar no ano em análise é: 

Ano de realização Rendimento padrão Rendimento liquido declarado Incremento patrimonial
Categoria G

2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.529,12 € 0,00 € 247.529,12 €

 2. Assim procede -se à fixação do rendimento tributável, de acordo com o disposto no art.º 89º -A 
da LGT, para o ano de 2008, no montante de € 247.529,12, o qual de acordo com a alínea d) do n.º 1 
do art.º 9.º do CIRS e n.º 4 do art.º 89º -A da LGT, será considerado como rendimento da categoria G. 

2008

Rendimento Global Corrigido — Categoria B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.529,12 €
Rendimento Global Declarado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 €
Correcção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.529,12 €

 (…)
VIII. DIREITO DE AUDIÇÃO
1. O contribuinte foi notificado para o exercício de audição (10 dias), nos termos do art. 60.º da 

Lei Geral Tributária (LGT) e Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária (RCPIT), 
cfr. N/ ofícios n.º 7226 e 7227 de 24 de Janeiro de 2012 enviados para o sujeito passivo e para a sua 
procuradora, B……………………. com os registos RC586889854PT e RC586889868PT.
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2. Nos termos do art. 60.º da LGT e art.º 60.º do RCPIT o sujeito passivo através da sua procura-
dora exerceu o direito de audição, tendo referido em sua defesa o seguinte:

3. É uma pessoa singular, residente para efeitos fiscais em Angola, território no qual se encontra 
o seu centro de interesses vitais, quer pessoais, quer profissionais, e onde aufere os seus rendimentos, 
pelos quais é tributado, em conformidade, em território angolano.

4. Confirma ter adquirido efectivamente nos anos de 2007 e 2008 os imóveis (que se destinam a 
habitação) descritos no projecto de relatório, com recurso a crédito bancário pelo exponente ao Banco 
Comercial Português nos montantes de 195.000,00 e 700.000,00 respectivamente. Se a aquisição foi 
efectuada com recurso ao crédito bancário, não se pode concluir senão concluir que não existe aqui 
qualquer manifestação de fortuna, uma vez que está automaticamente justificada a fonte de rendimento 
que permitiu a aquisição dos imóveis.

5. Volta a referir que as referidas aquisições se destinaram a ser sua habitação.
6. Refere que o n.º 3 do art.º 89º -A da LGT determina que cabe ao sujeito passivo a comprova-

ção de que é outra a fonte das manifestações de fortuna, não especificando, contudo, como deve ser 
efectuada tal prova.

7. Considera também que como não residente em território nacional, mas sim em Angola, e aten-
dendo a que o prazo para exercer o seu direito de audição é relativamente reduzido, torna -se difícil, 
senão mesmo impossível, em tal período de tempo conseguir obter junto da entidade mutuante prova 
adicional de que houve recurso ao crédito bancário para as referidas aquisições.

8. Por último, considerando -se como não residente em Portugal e tendo agora consciência de que 
beneficiou de uma isenção de Imposto Municipal de Imóveis que apenas pode ser atribuída a residentes 
em território nacional, compromete -se, desde já, a reparar tal situação e que está disposto a regularizar 
a sua situação tributária em conformidade com o seu estatuto de não residente, comprometendo -se a 
proceder ao pagamento do valor que deveria ter pago de Imposto Municipal sobre imóveis.

9. Como tal, e atendendo a todos os esclarecimentos e elementos supra expostos e facultados, 
a Administração Fiscal não deverá determinar a avaliação indirecta da matéria colectável de IRS do 
exercício em causa.

10. Em conclusão, a ora Respondente:
a) Considera -se como não residente no território nacional;
b) Recorreu ao crédito bancário para aquisição dos referidos imóveis;
c) Está disposta a regularizar a situação tributária referente à isenção de IMI que beneficiou;
11. Nestes termos e nos demais de direito aplicáveis, deverá o projecto de decisão objecto do 

presente direito de audição ser revogado, com as respectivas consequências legais, mormente que não 
determine a avaliação indirecta da matéria colectável de IRS do exercício de 2008.

12. Em resposta ao exercício do direito de audição efectuado pelo sujeito passivo, temos de 
referir:

Em relação ao Domicilio Fiscal.
Conforme já foi referido no projecto de relatório, apesar do sujeito passivo vir mais uma vez de-

clarar que não é residente em Portugal, os factos antes descritos, comprovam que nos anos de 2008 a 
2010 era fiscalmente residente em Portugal como de resto ele confirmou, em diversos actos realizados. 
Acresce também que a declaração de alteração de morada para o imóvel adquirido em 2008 no valor 
de 700.000,00 foi efectuado em “15 de Abril de 2010”.

Em relação ao recurso ao crédito bancário.
Consta nas escrituras referentes à aquisição dos imóveis que houve de facto recurso ao crédito 

bancário, no entanto os montantes referidos não correspondem na totalidade ao valor de aquisição 
como se refere abaixo: 

Ano de aquisição Valor de aquisição do 
imóvel

% nos termos da tabela cons-
tante do n.º 4

do art.º 89.º -A da LGT
Rendimento padrão

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/08/2007 195.000,00 193.000,00 2.000,00
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/12/2008 700.000,00 600.000,00 100.000,00

Total não justificado. . . 102.000,00

 Também não foi efectuada prova em relação à aquisição da viatura de marca BMW modelo M -560 
com a matrícula 93 -GE -31 no valor de 137.058,25€.

Em 8 de Fevereiro de 2012 em aditamento ao exercício do direito de audição foi apresentada uma 
declaração do Banco Comercial Português referente ao empréstimo destinado à habitação no montante 
de 600.000,00€.

Refere -se ainda adicionalmente que, em 31 de Dezembro de 2008, o contribuinte dispunha de 
habitação em Portugal (Rua ……………….., n.º ………………, …………..) relativamente à qual 
manifestou expressa e inequívoca, intenção de ocupar e manter como residência habitual, própria 
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e permanente mediante pedido de isenção do IMI que formalizou junto das autoridades tributárias 
portuguesas em 3 de Outubro de 2007 e, em 15 de Abril de 2010, veio novamente manifestar junto 
dos serviços fiscais a alteração da sua morada, ainda em Portugal para, a ……………….., n.º …. em 
…………….., pelo que estão preenchidos os requisitos exigidos no art.º 16º, n.º 1 alínea b) do CIRS 
para, ser fiscalmente considerado como residente em Portugal.

Face ao exposto, embora o contribuinte alegue a sua qualidade de não residente não comprovou 
tal facto. Por outro lado não comprovou a fonte dos meios financeiros que permitiram as manifestações 
de fortuna pelo que se mantêm válidos os pressupostos determinados pelo n.º 4 do art.º 89º -A da LGT 
para a fixação do rendimento referente ao ano de 2008 no montante de 247529,12.

U) No dia 1 de Fevereiro de 2012 o sujeito passivo procedeu à alteração do seu domicilio fiscal 
para a Av. …………………., n.º ……………. ……….. …………... (...).”.  - (cfr. dos, de fls. 35 a 48 
do processo administrativo junto).

Factos não provados:
Inexistem outros factos cuja não prova releve para a decisão da presente causa.
Não se provou, para além dos créditos bancários contraídos pelo recorrente, qualquer outra fonte 

das manifestações de fortuna evidenciadas, bem como que no ano de 2008 o recorrente residia em 
Angola.

3. Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença que julgou parcialmente procedente 
o recurso judicial deduzido pelo ora Recorrido contra a decisão do Director de Finanças de Lisboa que 
lhe fixou, nos termos do artigo 89.º -A da LGT, por métodos indirectos, o rendimento líquido em sede 
de IRS do ano de 2008 no montante de € 247.529,12.

A sentença recorrida, na linha do entendimento constante do acórdão proferido pelo Pleno da 
Secção de Contencioso Tributário do STA, de 19 de Maio de 2010, no processo n.º 0734/09, considerou 
que a justificação parcial, embora não afaste a aplicação do método de avaliação indirecta previsto no 
artigo 89.º -A da LGT, não pode deixar de ser considerada na quantificação do rendimento tributável que 
vai ser determinado por esse método. E não tendo a Administração Tributária efectuado a dedução dos 
elevadíssimos montantes justificados pelo contribuinte, há, nessa medida, excesso de quantificação.

Como se deixou explicado na sentença, «(…) o montante das aquisições efectuadas deve servir para 
identificar a existência de sinais exteriores de riqueza e, enquanto tal, servir de base ao procedimento 
de tributação por manifestações de fortuna previsto no art.º 89º -A, o que aliás, não suscita discordância 
quer doutrinal quer jurisprudencial.

Como refere a AT, uma realidade é o valor de aquisição das manifestações de fortuna evidenciadas, 
e outra realidade é o rendimento padrão, que a lei presume e fixa em 20% apenas daquele valor de aqui-
sição. Esta presunção legal de rendimento padrão, para efeitos de rendimento tributável, é claramente 
uma presunção juris tantum, ilidível.

E sendo a avaliação indirecta uma forma de tributação de carácter excepcional, a ela apenas se 
pode proceder quando não seja viável a determinação da matéria tributável por meio da avaliação 
directa, seja por falta de elementos para se operar com esta, seja por existirem razões para suspeitar 
que o valor a que conduz a aplicação dos métodos de avaliação directa não é a matéria tributável real, 
pretendendo -se, sempre, aproximar esta tributação por presunção da realidade tributária.

No caso em presença, foi considerado o montante de 247.529,12€ valor correspondente ao rendi-
mento padrão calculado nos termos da tabela do n.º 4 do art.º 89.º -A da LGT sem atender à justificação 
parcial do recorrente quanto á fonte da manifestação de fortuna.

Sendo que, quanto ao imóvel adquirido em 2007 por € 195.000,00 está parcialmente justificado 
pelo empréstimo no montante de € 193.000,00, subsistindo uma diferença não justificada de € 2.000,00, 
sendo este o valor a considerar para efeitos de tributação. Quanto ao imóvel adquirido em 2008 por € 
700.000,00 estão justificados € 600.000,00 pelo empréstimo contraído, pelo que haverão de ser consi-
derados apenas 20 % de € 100.000, ou seja € 20.0000. Quanto ao veículo automóvel o recorrente não 
apresentou qualquer justificação pelo que deverá considerar -se correcto o apuramento efectuado pela AT.

Em suma, o que acima se deixou exposto, conduz à conclusão de que, para o caso aqui em apreço, 
a justificação parcial, embora não afaste a aplicação do método de avaliação indirecta previsto no art.
º 89º -A da LGT, não pode deixar de ser considerada na quantificação do rendimento tributável que vai 
ser determinado por esse método, sob pena duma discriminação qualitativa e quantitativa ofensiva do 
princípio da capacidade contributiva e contrária aos objectivos consagrados nos artigos 5.º e 7.º da LGT.

Assim, deve entender -se que a quantificação do rendimento tributável do recorrente deve ser 
igual a 20% do valor de aquisição deduzido do montante do empréstimo bancário que demonstrou ter 
efectuado para a aquisição do imóvel em questão, já que este montante não está, nem pode estar, su-
jeito a IRS, não podendo, consequentemente, ser presumido ou considerado como rendimento sujeito 
a tributação, sob pena de estarmos perante uma tributação em que estaria de todo ausente o critério da 
capacidade contributiva e, no que à viatura diz respeito, o respectivo rendimento padrão uma vez que, 
nesta parte, não foi apresentada qualquer justificação pelo recorrente.».
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A questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a sentença incorreu 
em erro de julgamento quanto à interpretação e aplicação do artigo 89.º -A da LGT, ao concluir que a 
decisão da Administração Tributária enferma de excesso de quantificação da matéria colectável por não 
ter tomado em consideração os montantes obtidos por crédito bancário que justificam parcialmente as 
manifestações de fortuna evidenciadas com a aquisição dos dois imóveis.

Tal questão foi por diversas vezes analisada e debatida pela jurisprudência, tendo inicialmente 
obtido respostas divergentes, como se pode ver pela leitura do acórdão proferido em 28/01/2009 pelo 
Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA no processo n.º 0761/08 (no sentido de que na 
determinação da matéria colectável ao abrigo do artigo 89º -A da LGT, quando falte a declaração de 
rendimentos e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna, deve sempre considerar -se como 
rendimento tributável o rendimento padrão apurado no termos da tabela do n.º 4 do citado artigo, 
não havendo que subtrair ao valor de aquisição o valor justificado por outras fontes para calcular o 
rendimento padrão) e do acórdão proferido em 19/05/2010 pelo Pleno da mesma Secção no processo 
n.º 0734/09 (no sentido de que embora o contribuinte tenha de justificar a totalidade do valor que 
permitiu a manifestação de fortuna para afastar a aplicação do método de avaliação indirecta previsto 
no artigo 89.º -A da LGT, a Administração não pode desprezar, a nível da quantificação do rendimento 
tributável, o montante que o contribuinte logrou justificar, rendimento que deverá, assim, ser calculado 
apenas sobre o montante não justificado).

Ponderando a fundamentação jurídica que suporta tão distintos entendimentos, aderimos, sem 
hesitação, à que vem explanada neste segundo aresto, dado que na exegese do sistema e atendendo ao 
espírito da lei é a que melhor se coaduna com os princípios constitucionais e legais conformadores da 
norma, e que, não obstante se referir ao artigo 89.º -A na redacção anterior às Leis n.º 53 -A/06, de 29/12 
e n.º 19/08, de 21/04, se mantém actual na questão controvertida.

Tal posição foi, aliás, reiterada, agora de forma unânime, pelos Juízes Conselheiros da Secção de 
Contencioso Tributário do STA, no acórdão do Pleno realizado no passado dia 5 de Julho de 2012, no 
processo n.º 0358/12, onde se decidiu, mais uma vez, que embora só a justificação total do montante 
que permitiu a verificação da “manifestação de fortuna” tenha a virtualidade de afastar a aplicabilidade 
da determinação indirecta dos rendimentos que permitiram a manifestação de fortuna, já assim não é 
no que respeita à fixação do rendimento sujeito a tributação como “incremento patrimonial” em sede 
de IRS, onde a justificação parcial há -de relevar para a fixação presuntiva do montante do “acréscimo 
patrimonial não justificado” sujeito a imposto. E que tendo o contribuinte demonstrado que recorreu 
a empréstimos bancários para adquirir imóveis cujo valor determinou a avaliação indirecta da matéria 
colectável, nos termos do artigo 89.º -A da LGT, a quantificação do rendimento tributável assim operado 
deve ser igual a 20% do valor de aquisição, mas deduzindo -se a este valor de aquisição o montante 
de tais empréstimos bancários, já que o montante destes não está, nem pode estar, sujeito a IRS, não 
podendo, consequentemente, ser presumido ou considerado como rendimento sujeito a tributação.

Face à sua proficiente fundamentação, à qual nada se nos oferece acrescentar, limitar -nos -emos 
a transcrever o que ficou dito neste recente acórdão, ainda não publicado.

«Não se questiona que, impendendo sobre a AT o ónus de prova da verificação dos pressupostos 
legais vinculativos da sua actuação, lhe cabe provar que o rendimento líquido declarado pelo sujeito 
passivo mostra uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão fixado 
na referida tabela.

O rendimento padrão serve assim, numa primeira fase, para verificar se ocorrem os pressupostos 
legais para o recurso a métodos indirectos de determinação do rendimento tributável. E uma vez pro-
vados esses pressupostos, passa a competir ao sujeito passivo o ónus de prova da ilegitimidade do acto 
de avaliação indirecta, por erro nos respectivos pressupostos, pela demonstração de que correspondem 
à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte da manifestação de fortuna evidenciada, 
nomeadamente herança ou doação, rendimentos que não esteja obrigado a declarar, utilização do seu 
capital ou recurso ao crédito  - n.º 3 do art. 89º -A da LGT (ou seja, o valor justificado por outras fontes 
de rendimento ou património pode relevar para a demonstração de que, apesar da verificação em abs-
tracto dos pressupostos legais da avaliação indirecta, esta não deve ocorrer porque as manifestações 
de fortuna evidenciadas foram adquiridas com aquele valor justificado).

Daí que, para prova da ilegitimidade deste acto de avaliação indirecta só deva dar -se relevância à 
justificação total do montante que permitiu a “manifestação de fortuna”, e que a justificação meramente 
parcial não afaste a aplicabilidade da determinação indirecta dos rendimentos globais que permitiram 
tal manifestação de fortuna. (2)

No caso presente, porém, não se questiona a verificação dos pressupostos legais para essa avalia-
ção indirecta do rendimento tributável dos recorridos. Aliás, evidenciada a aquisição, pelos recorridos, 
de imóveis com valor de aquisição superior a 249.398,95 €, quando declararam rendimentos líquidos 
inferiores em 50% relativamente ao rendimento padrão (fixado em 20% do valor da aquisição  - cfr. 
tabela constante do n.º 4 do art. 89º -A da LGT), têm de considerar -se verificados os pressupostos legais 
para a avaliação indirecta do seu rendimento tributável.
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4.4. Mas, como de forma clara se exara no citado acórdão do Pleno de 19/5/2010 (proc. n.º 0734/09) 
a que o acórdão recorrido faz apelo «já assim não é no que respeita à fixação do rendimento sujeito a 
tributação como incremento patrimonial em sede de IRS, onde a justificação parcial há -de relevar para 
a fixação presuntiva do montante do “acréscimo patrimonial não justificado” sujeito a imposto.

Embora se tenha presente (…) que a solução perfilhada é a que resulta literalmente da letra do 
n.º 4 do artigo 89º -A da LGT, que apenas prevê de forma expressa a possibilidade de afastamento do 
valor determinado tendo por referência o “rendimento padrão” quando a administração tributária fixar 
rendimento superior, de acordo com os critérios fixados no artigo 90º, entende -se, contudo, ser outra 
a solução imposta pelo espírito do sistema, conformado pelos princípios constitucionais e legais perti-
nentes atendendo à natureza das normas em causa.

Assim, no que à natureza das normas em causa respeita, parece dever entender -se que as normas 
previstas no n.º 4 do artigo 89º -A da Lei Geral Tributária são, nesta segunda fase (em que em causa 
está a determinação e quantificação do rendimento sujeito a IRS), normas de incidência objectiva de 
IRS, integrantes da norma contida na alínea d) do n.º 1 do artigo 9º do respectivo Código (neste sentido, 
JOSÉ GUILHERME XAVIER DE BASTO, IRS: Incidência Real e Determinação dos Rendimentos 
Líquidos, Coimbra, 2007, pp. 368/369, nota 415), ou, pelo menos, normas que densificam e concretizam 
aquelas e, como tais, sujeitas a idênticas regras e princípios.

Ora, se assim é, então ter -se -á de considerar ser -lhes aplicável a proibição de presunções legais 
absolutas de rendimentos derivada do princípio da capacidade contributiva (neste sentido, JOSÉ CA-
SALTA NABAIS, O Dever Fundamental de Pagar Impostos, Coimbra, Almedina, 1998, em especial pp. 
497/498), que, no plano da lei ordinária, o artigo 73º da LGT, ao dispor que «as presunções consagradas 
nas normas de incidência tributária admitem sempre prova em contrário», expressamente consagra.

Não pode, pois, deixar de ser reconhecido ao contribuinte o direito de provar o manifesto excesso 
dessa quantificação, pela demonstração de que o seu rendimento tributável não pode ser igual ao rendi-
mento padrão que a lei fixa ou presume, na medida em que logrou demonstrar a proveniência de parte 
do montante que permitiu a manifestação de fortuna e esse montante não está sujeito a declaração e 
tributação como rendimento para efeitos de IRS. Impedir o contribuinte de fazer essa prova ou defender 
que não se pode dar qualquer relevância à demonstração da proveniência parcial do rendimento utilizado 
na manifestação da fortuna, argumentando que a quantificação tem, necessariamente, de ser aquela que 
resulta da aplicação de um critério estritamente legal e que parte de uma ficção ou presunção de um 
determinado rendimento sujeito a tributação (rendimento padrão), constituiria, desde logo, uma clara 
e directa violação do artigo 73º da LGT, pois que sendo a situação em apreço uma daquelas que bule 
com a incidência objectiva de IRS, há que dar à parte desfavorecida com esta presunção a possibilidade 
de a ilidir, mediante prova em contrário (nº 2 do artigo 350º do Código Civil).

Acresce que a solução a que conduziria o não relevo da justificação parcial da manifestação 
de fortuna, levaria a tributar de forma igual situações diversas e para as quais a Constituição parece 
impor tratamento tributário diverso, em conformidade com os princípios da igualdade, da capacidade 
contributiva e da tributação dos rendimentos reais.

De facto, mal se compreenderia, à luz dos referidos princípios, que, perante contribuintes relati-
vamente aos quais se verificassem os pressupostos legais do recurso à avaliação indirecta por “sinais 
exteriores de riqueza” e que tivessem adquirido imóveis de valor idêntico, o contribuinte que nada jus-
tificou fosse tributado em sede de categoria G de IRS por montante exactamente igual ao contribuinte 
que justificou que parte significativa da fonte do acréscimo patrimonial não justificado lhe adveio do 
recurso a um empréstimo bancário, acrescendo, ainda que o montante obtido por via do empréstimo 
bancário acabaria também por ser tributado, não obstante tratar -se comprovadamente de montante não 
sujeito a tributação em sede de IRS.»

Ora, a interpretação sustentada, no caso presente, pela recorrente Fazenda Pública, conduziria, 
inevitavelmente, a um tratamento grosseiramente igualitário de situações diversas e bem assim autori-
zaria e validaria «a tributação de rendimentos que, comprovadamente, não estão sujeitos a tributação 
em sede de IRS, razões pelas quais deve ser rejeitada sob pena de afronta aos princípios da igualdade, 
da capacidade contributiva e da tributação dos rendimentos reais (Cfr., o Acórdão do Tribunal Consti-
tucional n.º 348/97, de 29 de Abril de 1997, que julgou inconstitucional, por violação do princípio da 
igualdade consagrado no artigo 13º da Constituição, a norma do § 2 do artigo 14º do Código do Imposto 
de Capitais, na parte em que não permite a elisão de onerosidade dos mútuos efectuados pelas socieda-
des a favor dos respectivos sócios e respectiva anotação de CASALTA NABAIS, que convoca também 
o princípio da capacidade contributiva para defesa de que a predita norma também é inconstitucional 
em si mesma, na medida em que permite a tributação de situações sem qualquer suporte na capacidade 
contributiva  - «Presunções Inilidíveis e Princípio da Capacidade Contributiva: Acórdão n.º 348/97, 
processo n.º 63/96», Fisco, n.º 84/85, Setembro/Outubro 1998, ano IX, pp. 85/95).

Tenha -se finalmente em conta que a natureza subsidiária da avaliação indirecta (artigo 85º, n.º 1 da 
LGT)  - de que, ao menos na perspectiva do legislador (cfr. a alínea d) do n.º 1 do artigo 87º da LGT), a ava-
liação por sinais exteriores de riqueza comunga  -, e bem assim a regra segundo a qual à avaliação directa se 
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aplicam, sempre que possível e a lei não prescreva em sentido diferente, as regras da avaliação directa (artigo 
85º n.º 2 da LGT) parecem igualmente militar no sentido de que a justificação parcial feita pelo contribuinte 
do acréscimo patrimonial há -de reflectir -se na fixação do rendimento a sujeitar a imposto, tanto mais que 
o n.º 4 do artigo 89º -A da LGT expressamente admite o afastamento da tributação do montante determi-
nado pelo “rendimento padrão” quando existam indícios fundados, de acordo com os critérios previstos 
no artigo 90º, que permitam à administração tributária fixar rendimento superior, o que permite afirmar o 
carácter supletivo do recurso ao rendimento padrão, ao menos na perspectiva da Administração tributária.

Ora, se assim é para a Administração tributária, perante meros indícios, embora fundados e con-
sonantes com critérios legalmente definidos, não se vê que deva ser de outro modo quando a situação 
seja a inversa e o contribuinte disso faça prova.

É que, julgamos que também no plano procedimental tributário, o princípio do Estado de Direito 
Democrático (artigo 2º da Constituição da República) postula esse justo equilíbrio, essa paridade de 
posições jurídicas recíprocas, nas situações em que não se vislumbra que um interesse público de 
especial relevo imponha solução diversa (cfr., sobre o tema em geral, PEDRO MACHETE, Estado de 
Direito Democrático e Administração Paritária, Coimbra, Almedina, 2007).

Diga -se finalmente que a solução propugnada é a sustentada pela mais recente doutrina que ex 
professo tratou a questão (cfr. JOÃO SÉRGIO RIBEIRO, A Tributação Presuntiva do Rendimento: 
Um Contributo para Reequacionar os Métodos Indirectos de Determinação da Matéria Tributável, 
Coimbra, Almedina, Abril 2010, pp. 301/305), o que não deve deixar de ser salientado.

Os argumentos supra expostos conduzem, assim, a que se entenda que a justificação parcial, 
embora não afaste a aplicação do método de avaliação indirecta previsto no artigo 89º -A da LGT, não 
pode deixar de ser considerada na quantificação do rendimento tributável que vai ser determinado por 
esse método, entendendo -se que a quantificação do rendimento tributável da recorrente deve ser igual a 
20% do valor de aquisição deduzido do montante do empréstimo bancário que demonstrou ter efectuado 
para a aquisição do imóvel em questão, já que este montante não está, nem pode estar, sujeito a IRS, 
não podendo, consequentemente, ser presumido ou considerado como rendimento sujeito a tributação.».

Acolhemos inteiramente esta fundamentação, que, como dissemos, subscrevemos e não vemos que 
na alegação da recorrente sejam aduzidas razões legais que infirmem decisivamente tal interpretação.

4.5. Na verdade, alega a recorrente, por um lado, não ser aceitável o argumento que se reporta à 
proibição de presunções legais absolutas de rendimentos, derivada do princípio da capacidade contri-
butiva (art. 73º da LGT) dado que tal comparação é excessiva porquanto face ao disposto nos nºs. 3 e 4 
do art. 89º -A, não se vê como possa ser equiparada a tributação indirecta ali prevista a uma presunção 
absoluta de capacidade contributiva, sendo que incorporando o procedimento uma etapa dedicada à 
prova da veracidade dos rendimentos declarados, seja pela sua declaração efectiva ou pela inexistência 
de obrigação legal de os declarar (por não sujeição a tributação ou pela ausência de obrigação declara-
tiva) e emergindo a tributação indirecta apenas na ausência dessa prova, não é rigorosa a assimilação 
a uma presunção absoluta de capacidade contributiva.

Mas, com o devido respeito, não se nos afigura que possa proceder esta argumentação.
Desde logo porque, como aponta o citado aresto acima parcialmente transcrito, é de entender que as 

normas previstas no n.º 4 do art. 89º -A da LGT são «nesta segunda fase (em que em causa está a determi-
nação e quantificação do rendimento sujeito a IRS), normas de incidência objectiva de IRS, integrantes 
da norma contida na alínea d) do n.º 1 do artigo 9º do respectivo Código», devendo destacar -se, como 
aponta João Sérgio Ribeiro, a «necessidade de afastar as «presunções absolutas em matéria de incidência, 
como é claramente a determinação da matéria tributável. Com efeito, a determinação desta enquanto 
expressão quantitativa do facto tributário  - através da consideração dos preceitos que definem a realidade 
a medir (rendimento), da unidade de medida (valor monetário), e dos próprios critérios jurídicos a que 
deva obedecer a medição  - concorre indubitavelmente para a delimitação da incidência do imposto.» (3)

E, com efeito, apesar da interligação existente entre os mecanismos da a avaliação indirecta e das 
manifestações de fortuna, trata -se de mecanismos distintos e independentes, tendo estas últimas um 
carácter residual dado que, como acentua o mesmo autor, «para se qualificar um determinado rendi-
mento como acréscimo patrimonial não justificado, é imperativo desconhecer -se a natureza da fonte 
desse rendimento. Assim sendo, sempre que a fonte do rendimento é identificada, deixamos de estar 
no âmbito das manifestações de fortuna. Podemos ainda estar no domínio da avaliação indirecta pro-
priamente dita, se estiver em causa um rendimento de determinada categoria do IRS, cuja declaração 
tenha sido defraudada, mas não no domínio das manifestações de fortuna, que, repita -se, pressupõem 
o desconhecimento da fonte do rendimento.».

Ora, esta natureza residual reforça a necessidade de permitir a ilisão, ainda que parcial, da pre-
sunção de um determinado rendimento à luz do mecanismo das manifestações de fortuna. Como nos 
parece claro, se o sujeito passivo demonstra, ainda que parcialmente, a origem do rendimento que lhe é 
imputado, não mais se pode, face ao recorte residual do mecanismo em causa, sustentar a sua aplicação, 
pelo menos no que respeita a essa parcela, uma vez que a fonte do rendimento passa a ser conhecida.
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Entendemos que essa ilisão da presunção em que assenta o mecanismo das manifestações de fortuna 
pode decorrer quer da acção do sujeito passivo, demonstrando a origem do rendimento, quer através da 
acção da própria administração em sede de avaliação indirecta, por ocasião da aplicação dos elementos 
constantes do art. 90º da LGT. Aliás, é por isso mesmo que à luz do artigo 89º A, n.º 4, quando através 
da avaliação indirecta se determina um rendimento superior ao que decorre da aplicação do mecanismo 
das manifestações de fortuna, aquele deve prevalecer sobre este. Isso explica -se pelo facto de, por ser 
possível apli car a avaliação indirecta e os elementos do artigo 90º, se conhecer a ori gem do rendimento, 
caindo, por consequência, os requisitos de aplicação das manifestações de fortuna que implicam neces-
sariamente, como já, com um certa insistência, se salientou, o desconhecimento da fonte do rendimento.»

E no sentido da aplicação, no caso, da proibição da citada presunção legal absoluta de rendimentos 
também se pronuncia Casalta Nabais, em anotação ao citado acórdão do Pleno do STA, de 19/5/2010, 
ao afirmar que «A consideração como rendimento dessa parte da manifestação de fortuna significa 
que a presunção de rendimento em causa não seria susceptível de ser afastada, o que viola o disposto 
no art. 73º da LGT que impõe o carácter relativo às presunções respeitantes à incidência tributária. 
Pois, tendo a presunção de rendimento concernente à parte da manifestação de fortuna suportada pela 
contracção do empréstimo bancário sido efectiva e eficazmente afastada pelo contribuinte, insistir na 
tributação em IRS desse rendimento presumido briga directamente com aquela norma legal» (4)

Acresce que, para os efeitos previstos no mencionado art. 73º e no art. 64º do CPPT, deve entender-
-se, como também aponta o Cons. Jorge de Sousa (5) que a referência a normas de incidência é utili-
zada na acepção lata (as que «definem o plano de incidência, ou seja, o complexo de pressupostos de 
cuja conjugação resulta o nascimento da obrigação de imposto, assim como os elementos da mesma 
obrigação») e não apenas na acepção mais restrita (normas que indicam o sujeito passivo e a definição 
da matéria colectável, sem abranger a sua determinação). E porque as presunções em matéria de inci-
dência tributária podem ser explícitas mas «também podem estar implícitas em normas de incidência, 
designadamente de incidência objectiva», quando se consideram como constituindo matéria tributável 
determinados valores, é de entender que «… as normas que ficcionam valores para efeitos de deter-
minar a medida dos rendimentos contêm presunções implícitas, já que não se pode aceitar, à face do 
princípio constitucional da igualdade, que se queiram tributar rendimentos inexistentes; por isso, as 
ficções de valores de matéria tributável foram introduzidas na lei no pressuposto de que correspondem 
à realidade os valores determinados por via de presunção.(…) Pode tributar -se com base em ficções 
de rendimentos, quando a lei os presume, mas só se pode fazê -lo porque se presume que os valores dos 
rendimentos ficcionados são os que correspondem à realidade, admitindo -se «sempre» a prova de que 
há dissonância entre os rendimentos ficcionados e a realidade.»

(...)».
No caso vertente, também o ora Recorrido logrou provar que contraiu dois empréstimos bancários, 

nos montantes de 193.000 € e de 600.000 €, que destinou à aquisição dos imóveis em causa, pelos 
preços de 195.000 € e de 700.000 €, respectivamente, como resulta das alíneas A) e G) da matéria de 
facto provada nos autos.

Nesta circunstância, bem decidiu a sentença recorrida ao concluir que existiu, nesta parte, excesso 
na quantificação da matéria tributável, determinando a sua redução à medida dos valores indiciadores 
da manifestação de fortuna que não foram justificados, não merecendo, por isso, qualquer censura.

Improcedem, por conseguinte, 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 e manter a decisão recorrida.
Custas a cargo da Recorrente.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino 
Ribeiro.

(1) Proferido no recurso n.º 0734/09. No mesmo sentido, acórdãos do STA de 15/02/2012 -P. 050/12; de 07/03/2012 -P. 
0188/12; de 07/03/2012 -P. 0179/12; de 12/04/2012 -P. 0298/12 e de 12/05/2012 -P.0381/12. Todos os citados acórdãos estão 
disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt.

(2) Note -se que, tendo a jurisprudência considerado que o rendimento para efeitos de comparação, a que se refere o n.º 1 
do art. 89º -A da LGT, era o rendimento bruto (v., por exemplo, o ac. do STA, de 28/6/2006, proc. n.º 486/06, onde se conside-
rou que o rendimento para efeitos de tal comparação, era o rendimento bruto e não o rendimento líquido – após as deduções 
específicas) a Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12 (OE de 2007), veio a clarificar tal conceito, estabelecendo que os rendimentos a 
comparar com os valores decorrentes da tabela prevista no n.º 4 do art. 89º -A, são os rendimentos líquidos (mas porque esta 
alteração não tem carácter interpretativo, ela só será de aplicar a rendimentos do ano de 2007 e seguintes).

(3) MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA E AFASTAMENTO PARCIAL DA PRESUNÇÃO DE RENDIMENTO, Co-
mentário ao acórdão do STA de 19 de Maio – processo n.º 0734/09, in Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, Ano 3, 
Número 3, Setembro de 2010, pp. 367 a 374.

(4) Anotação ao acórdão do STA, de 19/5/2010, Processo n.º 0734/09, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 
139º, Julho -Agosto de 2010, n.º 3963, pp. 357 a 372.

(5) Cfr. CPPT, Anotado e Comentado, I Vol., 6ª ed., 2011, anotações 2 e 3 e 5 ao art. 64º, pp. 585 a 591.
Sobre esta matéria, cfr. também Soares Martinez, Direito Fiscal, 7ª ed., p 126 e Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal, 

volume II, p. 56, citados no local indicado. 
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 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Providência cautelar. Suspensão da execução fiscal. Dependência da acção principal. 
Rejeição liminar.

Sumário:

 I — Em sede de execução fiscal, estando prevista a possibilidade de reclamação judi-
cial de todos os actos lesivos e a subida imediata da reclamação a juízo quando 
tenha por fundamento prejuízo irreparável (cfr. arts. 276.º e 278.º, n.º 3, do CPPT), 
com o consequente efeito suspensivo da execução, não pode considerar -se que a 
tutela judicial efectiva exija a admissibilidade de providência cautelar em ordem 
à suspensão da execução fiscal.

 II — O procedimento cautelar é sempre dependência de uma causa que tenha por fun-
damento o direito ou interesses que o requerente visa assegurar (cfr. art. 113.º, 
n.º 1, do CPTA).

 III — A providência cautelar instaurada com vista a obter a suspensão da execução 
fiscal e sem indicação da acção de que depende, mesmo após notificação para o 
efeito, deve ser rejeitada liminarmente, nos termos do disposto no art. 116.º, n.º 2, 
alíneas a) e d), do CPTA.

Processo n.º 669/12 -30.
Recorrente: Umo Djau Candé.
Recorrido: Ministério das Finanças.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 Umo Djau Candé (adiante Requerente ou Recorrente) pediu ao Juiz do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Sintra que seja «ordenada a suspensão imediata da presente venda, por inconstitucionali-
dade dos arts. 248º, 249º n.º 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, bem como pela 
inconstitucionalidade do art. 930º -B, n.º 4, in fine, do Código de Processo Civil, inconstitucionalidades 
violadoras grosseiras dos arts. 65º, n.º 1 e 67º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa. A pre-
sente suspensão deve ser decretada até que seja declarada a inconstitucionalidade da requerida, agora 
designada Autoridade Tributária e Aduaneira, em alienar a habitação do executado, sem que este fique 
privado da casa de morada de família».

O referido pedido foi formulado sob a forma processual de «intimação para protecção de direitos, 
liberdades e garantias, nos termos do art. 109º do CPTA» e, após convite da Juíza do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Sintra, corrigida para «intimação para um comportamento – providência cautelar 
a favor do contribuinte, nos termos do art. 147.º, n.º 6, do cppt».

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga notificou a Requerente para «indicar a 
acção principal que o processo depende ou irá depender, nos termos do artigo 114.º, n.º 3, alínea e) do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos ex vi artigo 2.º, alínea c) do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário», obtendo como resposta que «é entendimento da requerente que a Providência 
Cautelar apresentada e vertida no art. 147º, n.º 6, do CPPT é autónoma juridicamente e não depende de 
qualquer outra acção», mas que «[d]e todo o modo, sempre se dirá, ao abrigo do princípio da cooperação 
[…] que o processo que este irá depender deverá ser o processo de venda judicial da casa da requerente».

Na sequência dessa resposta, indeferiu liminarmente a providência cautelar. Se bem interpretamos 
o despacho de indeferimento, considerou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, em 
síntese: por um lado, que a providência cautelar tem carácter residual, sendo que a pretensão da Reque-
rente podia ser satisfeita através da separação das meações, sendo que foi citada para o efeito e nada 
fez; por outro lado, que a providência cautelar tem carácter instrumental, tendo que ser dependência 
de uma acção, que não pode ser a anulação de venda, «até porque o prazo para requerer a anulação da 
venda […] já estaria também ultrapassado».

1.3 A Requerente não se conformou com essa decisão e dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento de interposição do recurso as respectivas 
alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«1. Deve ser declarada a inconstitucionalidade dos arts. 248º, 249º, n.º 3, do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, bem como pela inconstitucionalidade do art. 930º -B, n.º 4 in fine do Código 
de Processo Civil, por violação dos arts. 65º, n.º 1 e 67º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa.
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2. Mais, deve ser declarada inconstitucional por omissão a possibilidade de o Estado português 
vender e alienar a casa de morada de família, coercivamente, sem assegurar os direitos consagrados 
nos arts. 65º, n.º 1 e 67º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa.

3. Estes princípios estão enformados e decretados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
que preceitua que no seu art. 25º diz: “nº 1: Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para 
lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao 
alojamento (…) e tem direito a segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez e velhice 
ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade”.

4. Salvo o devido respeito, a douta sentença é contraditória ao indeferir a providência e dizer que: 
“Por outro lado, o seu carácter residual impõe que estas medidas sejam requeridas (e adoptadas) em 
situações exíguas, para dar satisfação à exigência constitucional da tutela judicial efectiva (cfr. n.º 4 
do art. 268º da Constituição da República Portuguesa)”.

5. O que a requerente pretende é uma tutela concreta efectiva, embora residual, como afirma a douta 
sentença, mas que veio a indeferir a providência requerida, com o devido respeito, numa clara contradição.

6. Ora, a lesão irreparável da requerente é o facto de a casa de morada de família ser alienada 
pelo Estado, investido no seu jus imperi e autoridade, causando danos que não seriam de outro modo 
reparáveis, se não fosse a pertinência da providência requerida.

7. Não é de aplicação subsidiária nestes processos referentes à providência referida no art. 147º, 
n.º 6 do CPPT, o disposto no art. 116º, n.º 2, c) do CPTA por remissão do art. 2º, c) do CPPT, dado que a 
intimação para um comportamento, prevista no art. 147º, n.º 6 é um meio autónomo e conceptualmente 
suficiente enformado pelo disposto no n.º 1 e seguintes do art. 147º do CPPT.

8. Também a intimação apresentada não estava sujeita a qualquer prazo, como resulta da leitura 
do art. 147º, n.º 1 a 6 do CPPT.

9. Também deve ser declarada a inconstitucionalidade por omissão, na parte em que o Estado não 
assegura uma tutela efectiva e real da casa de morada de família em situações de venda coerciva.

10. A providência requerida, destinada a impedir a venda coerciva por parte da requerida Au-
toridade Tributária e Aduaneira era a necessária, embora de carácter residual, destinada a evitar uma 
lesão irreparável da requerente, por uma actuação da requerida, já que não existia outro meio útil e 
suficiente em face do enquadramento jurídico em causa, destinado a impedir a venda da casa de morada 
de família da requerente.

Termos em que deve ser revogada a […] Sentença e decretada a providência requerida […]».
1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 

devolutivo.
1.5 Não foram apresentadas contra alegações.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 

e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao recurso, 
resumindo a sua posição na seguinte conclusão:

«Parece que o recurso é de improceder, sendo de manter o indeferimento liminar da requerida 
providência de intimação para comportamento, de suspensão de execução fiscal, a qual apenas nos 
casos expressamente previstos na lei pode ocorrer, e não resultando evidentes as invocadas inconstitu-
cionalidades, nem a violação da disposição do CEDH, com base na protecção dos direitos à habitação 
e à família nem nos correspondentes deveres por parte da A.T.».

1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.8 As questões suscitadas pelas alegações de recurso são as de saber se o despacho recorrido fez 

correcto julgamento
quando considerou que a providência cautelar tem que ser dependência de uma acção principal, 

tendo carácter instrumental;
quando considerou que a mesma providência tem carácter residual, só podendo ser utilizada, a 

fim de garantir a tutela judicial efectiva, quando não haja outro meio processual destinado à defesa dos 
interesses ou direitos do interessado;

quando não decretou a inconstitucionalidade dos arts. 248.º e 249.º, n.º 3, do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário (CPPT), bem como do art. 930.º -B, n.º 4, in fine, do Código de Processo 
Civil (CPC), por violação dos princípios consagrados nos arts. 65.º, n.º 1 e 67.º, n.º 1, da Constituição 
da República Portuguesa (CRP);

quando não decretou a inconstitucionalidade por omissão por o Estado não garantir suficientemente 
a protecção da casa da morada de família em situações de venda coerciva.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
2.1.1 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra deixou registado o seguinte circuns-

tancialismo:
«a) Em 12/02/2008, foi instaurada contra Buli Candé, NIF n.º ………………………, a execução 

fiscal n.º 3557200701139827, para cobrança coerciva de dívida coima e outras, no montante total de € 
151,00 (cfr. Processo de Execução Fiscal, a fls. 2, que se dão por integralmente reproduzidas);
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b) Em 23/03/2011, através do ofício n.º 3071, registado com A/R, recebido a 25/03/2011, foi a ora 
Requerente, Umo Djau Candé, notificada pelo Serviço de Finanças de Sintra – 3 (Agualva -Cacém) “na 
qualidade de co -proprietária do imóvel, que foi o prédio infra melhor identificado penhorado por este 
Serviço de Finanças em 08 de Fevereiro de 2010, para garantia da boa cobrança da importância de € 
54.479,24 (Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Euros e Vinte e Quatro Cêntimos) 
relativa a dívida de Coimas Fiscais, Imposto sobre o Valor Acrescentado, Imposto Municipal de Imóveis 
e Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares dos anos 2004 a 2009 (…).

Identificação do Prédio Penhorado:
 - Prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Agualva -Cacém sob o n.º 357/

20021209 -F da Freguesia de Agualva, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2651, Fracção F, 
da mesma freguesia, que corresponde à C/V Esquerda do prédio sito na Rua ……………….., n.º …… 
(…).

Nos termos e para os efeitos do disposto no art. 886.º -A do Código de Processo Civil, mais fica 
ainda pela presente via Vª Exª notificada do despacho (…) no qual é designado o próximo dia 19 (de-
zanove) de Julho de 2011, pelas 12.00 horas, como dia e hora para a venda judicial (…).

Por último, e em cumprimento do disposto no art. 825.º do CPC, conjugado com o disposto no 
n.º 1 do art. 239.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), fica pela presente via 
Vª Exª citada para, no prazo de 30 (trinta) dias, requerer, querendo -o, a separação judicial de bens (…)” 
(cfr. Processo de Execução Fiscal, a fls. 71 e 72, que se dão por integralmente reproduzidas);

c) Em 24/03/2011, foi afixado o Edital de “Venda e Convocação de Credores” relativo ao processo 
de execução fiscal referidos supra nas alíneas a) e b) do probatório (cfr. Processo de Execução Fiscal, 
a fls. 78, que se dá por integralmente reproduzida);

d) Por carta registada em 13/05/2011, a ora Requerente deu entrada de uma acção de intimação para 
protecção de direitos, liberdades e garantias, nos termos do art. 109.º do CPTA, requerendo a suspensão 
imediata da venda do imóvel referido na alínea c) do probatório (cfr. fls. 3 dos autos);

e) Por despacho de 07/07/2011, notificado à ora Requerente a 11/07/2011, foi determinada a 
anulação da venda judicial (cfr. Processo de Execução Fiscal, a fls. 97, 102 e 103, que se dão por in-
tegralmente reproduzidas)».

2.1.2 Urge clarificar que, pese embora a redacção dada à alínea e), que decalca a redacção do des-
pacho proferido no âmbito da execução fiscal, o que foi anulado não foi a venda, que nunca chegou a ter 
lugar e, por isso, não poderia ser anulada; o que foi anulado, isso sim, foi a data designada para a venda 
por propostas em carta fechada, ficando a venda suspensa até que fosse decidido o pedido formulado 
ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra pela ora Recorrente, como resulta inequivocamente do 
teor dos documentos que foram dados como reproduzidos pela decisão recorrida, maxime do referido 
despacho, a fls. 97 v.º, que faz sua a informação prestada no rosto da mesma folha.

2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Estando instaurada contra seu marido uma execução fiscal em que estava designada data para a 

venda de uma fracção autónoma de um prédio sujeito ao regime da propriedade horizontal, veio Umo 
Djau Cambé pedir ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que seja «ordenada a suspensão 
imediata da presente venda, por inconstitucionalidade dos arts. 248º, 249º n.º 3 do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, bem como pela inconstitucionalidade do art. 930º -B, n.º 4, in fine, do 
Código de Processo Civil, inconstitucionalidades violadoras grosseiras dos arts. 65º, n.º 1 e 67º, n.º 1 da 
Constituição da República Portuguesa. A presente suspensão deve ser decretada até que seja declarada 
a inconstitucionalidade da requerida, agora designada Autoridade Tributária e Aduaneira, em alienar a 
habitação do executado, sem que este fique privado da casa de morada de família».

Esse pedido, inicialmente deduzido como «intimação para protecção de direitos, liberdades e 
garantias, nos termos do art. 109º do CPTA» foi depois corrigido, após convite da Juíza do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Sintra, para «intimação para um comportamento – providência cautelar a 
favor do contribuinte, nos termos do art. 147.º, n.º 6, do cppt».

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra indeferiu liminarmente a providência cau-
telar após a Requerente, em resposta à notificação que lhe foi feita para «indicar a acção principal que 
o processo depende ou irá depender, nos termos do artigo 114.º, n.º 3, alínea e) do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos ex vi artigo 2.º, alínea c) do Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário», ter dito que «é entendimento da requerente que a Providência Cautelar apresentada e vertida 
no art. 147º, n.º 6, do CPPT é autónoma juridicamente e não depende de qualquer outra acção», mas 
que «[d]e todo o modo, sempre se dirá, ao abrigo do princípio da cooperação […] que o processo que 
este irá depender deverá ser o processo de venda judicial da casa da requerente».

Considerou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, em resumo, (i) que a provi-
dência cautelar tem carácter residual, motivo por que apenas deve ser admitida quando inexista outro 
meio processual adequado a satisfazer a pretensão deduzida, sendo que no caso a Requerente podia ver 
a execução fiscal suspensa até que estivesse decidida a separação das meações, sendo que foi citada 
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para a requerer e nada fez e (ii) que a providência cautelar tem carácter instrumental, tendo que ser 
dependência de uma acção, que não pode ser a anulação de venda, «até porque o prazo para requerer 
a anulação da venda […] já estaria também ultrapassado».

A Requerente insurgiu -se contra o indeferimento liminar mediante recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo no qual, para além de reiterar o pedido de declaração de inconstitucionalidade 
formulado no requerimento inicial, sustenta que o despacho fez errado julgamento, quer quando con-
siderou que a providência cautelar tem carácter residual e que, no caso, a pretensão de tutela judicial 
podia ser satisfeita por outro meio processual, quer quando considerou que a providência cautelar tinha 
que ser dependência de uma acção principal, sustentando que a mesma pode ser deduzida de forma 
autónoma, sendo inaplicável o disposto no art. 116.º, n.º 2, alínea d), do CPTA.

Cumpre, pois, apreciar e decidir os erros de julgamento imputados pela Recorrente ao despacho 
recorrido.

Só se essas questões forem respondidas afirmativamente – e, consequentemente, se o despacho 
de indeferimento liminar for revogado –, haverá então de prosseguir a providência cautelar, designa-
damente para o Tribunal a quo conhecer da invocada inconstitucionalidade das normas que permitem 
a venda da casa de morada de família em execução fiscal.

O que significa que não pode agora este Supremo Tribunal Administrativo apreciar a invocada 
questão da inconstitucionalidade dos arts. 248.º e 249.º, n.º 3, do CPPT, bem como do art. 930.º -B, n.º 4, 
in fine, do CPC, por alegada violação do direito à habitação e do princípio da protecção da família, 
consagrados, respectivamente, nos arts. 65.º, n.º 1 e 67.º, n.º 1, da CRP, bem como não pode declarar 
a inconstitucionalidade por omissão por o Estado não garantir suficientemente a protecção da casa da 
morada de família em situações de venda coerciva.

Se é certo que o art. 204.º da CRP dispõe que «Nos feitos submetidos a julgamento não podem os 
tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados», o 
Tribunal a quo só deveria prosseguir com a apreciação da constitucionalidade das normas eventualmente 
aplicáveis caso o processo tivesse ultrapassado a fase liminar, o que não sucedeu.

Em todo o caso, sempre diremos que se nos afigura que o momento próprio para atacar o despacho 
que ordenou a venda está já ultrapassado e que, porque a venda ainda não foi efectuada, também não 
se abriu ainda o prazo para pedir a sua anulação, o que sempre inviabilizaria, neste momento, qualquer 
juízo sobre a constitucionalidade das normas.

2.2.2 DO CARÁCTER RESIDUAL DA PROVIDÊNCIA CAUTELAR
Considerou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, como um dos motivos para 

indeferir liminarmente o requerimento, que a providência cautelar tem carácter residual e que, no caso, 
a pretensão de tutela deduzida pela Requerente podia ser satisfeita por outro meio processual, qual seja 
a separação de meações.

Salvo o devido respeito, nada na lei permite conferir às providências cautelares o carácter de meio 
processual residual. Em todo o caso, temos que reconhecer que nem o art. 20.º nem o art. 268.º, n.º 4, 
da CRP, preceitos que consagram o princípio da tutela judicial efectiva, impõem a duplicação de meios 
processuais para a tutela efectiva dos direitos e interesses legítimos dos particulares (1).

O que significa que não deverá reconhecer -se a possibilidade indiscriminada de lançar mão de 
providências cautelares em ordem à suspensão da execução fiscal quando a lei estabelece de modo 
fechado as condições e os meios processuais em que pode haver lugar à suspensão da execução fis-
cal (cfr. art. 169.º do CPPT e art. 52.º da LGT), sendo proibida tal suspensão fora desses casos (cfr. 
art. 85.º do CPPT).

Como salientou a Juíza do Tribunal a quo, a Requerente podia ter conseguido a suspensão da exe-
cução fiscal até que fosse efectuada a partilha, se tivesse requerido a separação de bens (cfr. art. 220.º 
do CPPT, por remissão para o n.º 7 do art. 825.º do CPC), sendo que foi citada para o efeito e nada 
requereu (cfr. alínea b) dos factos arrolados no despacho recorrido).

Por outro lado, na execução fiscal está prevista a possibilidade de reclamar judicialmente de todas 
as decisões do órgão da execução fiscal que afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou 
de terceiro (cfr. art. 276.º do CPPT).

Essa reclamação, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 278.º do CPPT, subirá imediatamente 
a tribunal nos casos em que se fundamente em prejuízo irreparável para o interessado (2), o que lhe 
assegura o efeito suspensivo, uma vez que a reclamação é tramitada na própria execução fiscal (3).

Ou seja, a ora Recorrente podia ter questionado mediante reclamação judicial a legalidade do 
despacho que ordenou a venda.

Salvo o devido respeito, não vislumbramos que no caso sub judice se exigisse o recurso a qualquer 
providência cautelar para assegurar a tutela judicial efectiva, que sempre estaria plenamente garantida 
quer através do pedido de separação de bens, quer através da reclamação judicial do despacho que 
ordenou a venda, um e outra a determinarem a suspensão da execução fiscal.
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Com este enquadramento, concordamos com o despacho recorrido, na parte em que neste se 
considerou não haver que lançar mão de providência cautelar alguma como meio de assegurar a tutela 
judicial efectiva.

Note -se que é fundamento de rejeição liminar do requerimento de providência cautelar a «manifesta 
ilegalidade da pretensão formulada», nos termos do disposto no art. 116.º, n.º 2, alínea d), do CPTA.

Não pode, pois, proceder o recurso com o fundamento que a decisão recorrida viola o princípio 
consagrado nos arts. 20.º e 268.º, n.º 4, da CRP.

2.2.3 DA DEPENDÊNCIA DA PROVIDÊNCIA CAUTELAR DA ACÇÃO PRINCIPAL
Se bem interpretamos a decisão recorrida, nesta considerou -se também, como fundamento para o 

indeferimento liminar, que a providência cautelar devia ser dependência de uma causa principal, motivo 
por que, não identificando a Requerente, apesar de notificada para esse efeito, a causa de que a presente 
providência cautelar seria dependência, devia esta ser indeferida liminarmente, como foi.

A Recorrente discorda desse entendimento e sustenta que a providência cautelar pode ser autónoma, 
ou seja, ser formulada independentemente de qualquer causa, não se lhe exigindo qualquer relação de 
dependência de acção interposta ou a interpor.

Salvo o devido respeito, é manifesta a falta de razão da Recorrente que, note -se, acedeu ao convite 
para corrigir o requerimento inicial e aceitou, portanto, que a forma processual adequada ao pedido 
formulado era a providência cautelar.

Sendo assim, é inequívoco que a providência cautelar deve ser dependência da causa que tenha 
por fundamento o direito acautelado (cfr. art. 113.º, n.º 1, do CPTA).

Aliás, o art. 114.º, n.º 3, alínea e), do CPTA exige ao requerente, como requisito formal do reque-
rimento, «Indicar a acção de que o processo depende ou irá depender».

Ora, a Recorrente não só não cumpriu esse requisito, como também, apesar de notificada para o 
efeito, nem veio demonstrar que tenha instaurado meio contencioso de que a presente providência cau-
telar possa depender, pelo que se tem de concluir pela sua inexistência, nem indicou acção a instaurar 
de que a providência pudesse depender.

Não pode sequer considerar -se que a referência que a ora Recorrente fez em resposta ao pedido 
para «indicar a acção principal que o processo depende ou irá depender, nos termos do artigo 114.º, 
n.º 3, alínea e) do Código de Processo nos Tribunais Administrativos ex vi artigo 2.º, alínea c) do Có-
digo de Procedimento e de Processo Tributário» – que «[d]e todo o modo, sempre se dirá, ao abrigo 
do princípio da cooperação […] que o processo que este irá depender deverá ser o processo de venda 
judicial da casa da requerente» – dê satisfação à indicação do meio contencioso de que a providência 
cautelar dependeria.

Na verdade, o aludido «processo de venda judicial da casa da requerente» não é senão o processo de 
execução fiscal e neste, como já vimos, está previsto meio próprio – a reclamação prevista no art. 276.º 
do CPPT – para questionar a legalidade de todas as decisões e actos do órgão da execução fiscal, com 
suspensão da execução fiscal nos casos em que tal reclamação se funda em prejuízo irreparável (cfr. 
art. 278.º. n.º 3, do CPPT, na interpretação ampla que lhe tem dado a jurisprudência).

Por outro lado, também não pode considerar -se que a ora Recorrente pretendia referir -se a uma 
eventual anulação de venda, pois esta, obviamente, nunca poderia ser instaurada sem que a venda 
estivesse efectuada. Neste ponto, discordamos frontalmente da afirmação feita no despacho recorrido, 
de que está já precludido o direito de pedir a anulação da venda; o prazo para o exercício desse direito 
em circunstância alguma poderá abrir -se sem que venda tenha sido efectuada.

Recorde -se ainda que, nos termos do disposto no art. 116.º, n.º 2, alínea a), do CPTA, é motivo de 
rejeição in limine do requerimento de providência cautelar a «falta de qualquer dos requisitos indica-
dos no n.º 3 do artigo 114.º que não seja suprida na sequência de notificação para o efeito», sendo que 
entre esses requisitos se conta, como deixámos já dito, «[i]ndicar a acção de que o processo depende 
ou irá depender».

Por tudo o que ficou dito, concluímos que o despacho recorrido, ao indeferir liminarmente a provi-
dência cautelar em que a Requerente peticionava a suspensão da execução fiscal não merece censura.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Em sede de execução fiscal, estando prevista a possibilidade de reclamação judicial de todos 

os actos lesivos e a subida imediata da reclamação a juízo quando tenha por fundamento prejuízo ir-
reparável (cfr. arts. 276.º e 278.º, n.º 3, do CPPT), com o consequente efeito suspensivo da execução, 
não pode considerar -se que a tutela judicial efectiva exija a admissibilidade de providência cautelar 
em ordem à suspensão da execução fiscal.

II  - O procedimento cautelar é sempre dependência de uma causa que tenha por fundamento o 
direito ou interesses que o requerente visa assegurar (cfr. art. 113.º, n.º 1, do CPTA).

III  - A providência cautelar instaurada com vista a obter a suspensão da execução fiscal e sem 
indicação da acção de que depende, mesmo após notificação para o efeito, deve ser rejeitada liminar-
mente, nos termos do disposto no art. 116.º, n.º 2, alíneas a) e d), do CPTA.
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3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso e confirmar a decisão de indeferimento 
liminar, com a presente fundamentação.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Neste sentido, vide o seguinte acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-
tivo:

de 26 de Abril de 2000, proferido no processo com o n.º 24.956, publicado no Apêndice ao Diário da República de 23 de De-
zembro de 2002, volume I (Abril) (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2000/32221.pdf), págs. 1606 a 1611, com sumário também disponí-
vel em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5a84631c1897e48c802569670033ccfd?OpenDocument.

(2) A jurisprudência é unânime em reconhecer a subida imediata da reclamação, não só nos casos elencados no n.º 3 do 
art. 278.º do CPPT, como em todos aqueles em que o direito à tutela judicial efectiva requeira tal subida imediata como modo de 
evitar prejuízos para os interessados. Com interesse, vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 5 ao art. 278.º, págs. 305/306.

(3) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol. cit, anotação 2 d) ao art. 278.º, págs. 302/303. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Requerimento dirigido ao órgão da execução fiscal pedindo a extinção da execução. 
Reclamação da decisão proferida sobre essa petição ao abrigo do artº 276º do 
CPPT. Pedido posterior de convolação por parte do recorrente.

Sumário:

 I — Dirigido ao órgão da execução fiscal um requerimento em que se pedia a extinção 
da execução e iniciando -se o mesmo requerimento com a expressão “vem comu-
nicar a V.as Ex.cias o seguinte” não pode entender -se este como pretendendo o 
executado opôr -se à execução fiscal nos termos dos artºs 203º e segs. do CPPT.

 II — Indeferindo o órgão da execução fiscal tal requerimento e ordenando o prosse-
guimento da execução, poderia o executado reclamar ao abrigo do disposto no 
artº 276º do CPPT, podendo também aí invocar, nomeadamente, o erro na forma 
do processo e a legalidade da sua convolação.

 III — Tendo o executado reclamado, efetivamente, daquele indeferimento, não pode, 
depois, vir pedir a convolação do citado requerimento em oposição à execução 
fiscal, por ter já havido decisão sobre o requerimento e o conteúdo deste não ser 
divisível para dar lugar a dois processos judiciais distintos.

Processo n.º 699/12 -30.
Recorrente: Arnaldo da Costa Trindade.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.Arnaldo da Costa Trindade, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº 
Juiz do TAF do Porto que julgou improcedente a sua reclamação deduzida contra decisão do órgão 
da execução fiscal que lhe indeferiu o pedido de convolação de uma petição que lhe apresentara, para 
oposição à execução fiscal, oferecendo, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) O presente recurso vem interposto da, aliás, douta sentença, que decidiu julgar improcedente a recla-
mação apresentada nos termos dos artigos 276.º e seguintes do CPPT  - à qual foi conferido efeito suspensivo 
 - do despacho proferido pelo Exmo. Chefe do 3.º Serviço de Finanças do Porto, que indeferiu o pedido de 
convolação do requerimento apresentado pelo recorrente em 15/12/2009 e, oposição à Execução Fiscal,

B). Decisão com a qual não se pode conformar, como se passa a demonstrar.
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C). O Recorrente, citado no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3360200501047493 e 
apensos, em 18/11/2009, na qualidade de Revertido da sociedade “RÁDIO IMPORTADORES ASSO-
CIADOS, LDA”, contribuinte fiscal n.º 500.225.850, apresentou uma petição em 15/12/2009, nesse 
Serviço de Finanças, do qual resulta a comunicação aos presentes autos do estado de falido do aqui 
Recorrente, culminado com o seguinte pedido:”(..,) devem os presentes autos de execução ser extintos 
contra o aqui Requerente, por manifesta inexigibilidade das dívidas exequendas”.

D). Sucede, porém que nesse requerimento o recorrente apresentou fundamentos suscetíveis de 
conferir a extinção das execuções fiscais ora em crise, como sendo a sua ilegitimidade, fundamentos 
estes que se subsumem aos fundamentos para oposição à execução fiscal, previstos no art.º 204.º do 
CPPT, nomeadamente, nas suas alíneas b) e i).

E). Confrontado com tal, veio o recorrente requerer ao Exmo. Sr. Chefe do Serviço de Finanças 
competente, a convolação do requerimento apresentado em oposição à execução fiscal ora revertida 
contra o aqui recorrente, porque tempestivamente apresentada para efeitos desta nova forma processual 
 - ou seja, dentro do prazo de trinta dias após a citação  - sob a égide dos artigos 97.º, n.º 3 da LGT, 98.º, 
n.º 4 do CPPT e 199.º do CPC.

F). Decidiu o Exmo. Sr. Chefe de Finanças indeferir o pedido, o que afetou, no seu entender, os 
direitos e interesses legítimos do Recorrente, pelo que se viu este obrigado a socorrer -se dos meios 
previstos no artº. 276º do CPPT.

G). Entendeu o Ilustre Tribunal a quo que não se impunha ao órgão de execução fiscal o dever 
de proceder à convolação do requerimento apresentado em 15/12/2009 em oposição judicial, pelo que 
deve o despacho proferido em 05/03/2010, que indeferiu o pedido de convolação, ser mantido na ordem 
jurídica por se julgar conforme à Lei, assim se julgando a Reclamação improcedente.

H). Sucede que não pode o recorrente conformar -se com tal decisão judicial.
I). Desde logo, porque não se poderá acolher que o requerimento apresentado em 15/12/2009 

“seguiu os seus termos”, pois o que, na verdade, seguiu os seus termos foi a execução fiscal, e para 
penhora de bens  - no caso, vencimentos  - do aqui Recorrente!

J) Tendo, do despacho que ordenou o prosseguimento da execução fiscal e, mais concretamente, 
a penhora, apresentado reclamação nos termos do art.º 276.º do CPPT,

K).Pelo que não logra o Recorrente alcançar o que o facto de ter reclamado do despacho que or-
denou o prosseguimento da execução fiscal e da consequente penhora possa, de alguma forma, obstar 
à convolação do requerimento apresentado em 15/12/2009 em petição de oposição à execução fiscal.

L). O Recorrente defendeu -se de um ato específico e isolado praticado pelo órgão de execução fiscal: 
o prosseguimento da execução e a consequente penhora, que sucedeu independentemente do requerimento 
apresentado pelo recorrente em 15/12/2009, e nunca por causa deste e, muito menos que aquele tenha 
dado origem, como se infere  - mal, salvo o devido respeito, que é muito  - da douta sentença ora recorrida.

M). Nem tão pouco alcança o recorrente o que a apresentação de uma reclamação nos termos do 
artº 276.º do CPPT do despacho que ordenou o prosseguimento da execução fiscal para penhora possa 
obstar, ou mesmo, interferir com a convolação requerida de um requerimento que cumpre todos os 
requisitos legalmente exigidos para que a mesma  - rectius, a convolação  - seja possível.

N). Pois, mesmo que não se entendesse  - o que apenas se concebe por mera hipótese de raciocínio 
 - que se impunha a convolação oficiosa do requerimento em crise em oposição à execução fiscal uma 
vez confrontado o órgão de execução fiscal, com o erro na forma de processo, sempre o recorrente 
expressamente manifestou que era essa a forma que pretendia.

O). Sendo que dos artigos 97.º, n.º 3 da LGT, 52.º e 98,º n.º 4 do CPPT e 199.º do CPC, decorre 
expressamente a obrigatoriedade de convolação para a forma adequada, nos casos de erro da forma de 
processo, pelo que tal erro é de conhecimento oficioso.

P).A ratio legis destes preceitos normativos prendem -se com a proteção de direitos e interesses, no 
caso, do aqui Recorrente, pois que, uma vez tendo carreado aos autos elementos bastantes que permitam 
infirmar a reversão da execução fiscal em crise, porém, através de outra via, sempre terá este direito ao 
cabal exercício do direito de defesa, através do meio processual adequado  - oposição à execução fiscal.

Q).E muito menos pode ser esse direito denegado quando requerido pelo interessado, quando 
preenchidos todos os pressupostos legais  - como se acima se deixou aventado  - sob pena de ver vedado 
o seu direito de acesso à justiça.

R). Ora, para que a convolação seja possível é necessário que seja praticável o prosseguimento 
do processo na forma processual adequada, designadamente que a petição tenha sido tempestivamente 
apresentada para efeitos desta nova forma de processo.

S) O que sucedeu, pois sendo o prazo para deduzir oposição à execução fiscal de 30 dias após a 
citação  - nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 203.º do CPPT  - e tendo o Recorrente sido citado no 
dia 18/11/2009, a petição foi apresentada dentro do prazo supra referido: a 15/12/2009.

T).Não obstante não ser dúbio, face aos fundamentos invocados pelo recorrente, que a sua preten-
são é passível de ser apreciada em sede de oposição à execução fiscal, uma vez invocados fundamentos 
suscetíveis de se subsumirem ao artº 204º do CPPT, certo é que é pacifico na doutrina e jurisprudência 
que, em caso de dúvida, o erro de processo que deve aferir -se por força do peticionado na peça.
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U).Atente -se; então, no pedido da peça processual apresentada: “(...) devem os presentes autos de 
execução ser extintos contra o aqui Requerente, por manifesta inexigibilidade das dívidas exequendas”.

V). Com efeito, o pedido exarado na peça processual apresentada adequa -se plenamente ao pro-
cesso de oposição à execução fiscal, nos termos dos artigos 97.º e 203.º do CPPT.

W). De todo o exposto resulta, inexoravelmente, ter o recorrente incorrido num erro de processo, 
nos termos preceituados nos artigos supra transcritos, porquanto usou de uma forma processual inade-
quada para fazer valer a sua pretensão.

X). Assim, tal manifesto erro na forma do processo só poderá conduzir  - até por sempre imperar 
a substância sob a forma em processo tributário  - à convolação do requerimento apresentado em opo-
sição à execução fiscal ora revertida contra o Recorrente, porque tempestivamente apresentado para 
efeitos desta nova forma processual  - sob a égide dos artigos 97.º, n.º 3 da LGT, 52.º e 52.º e 98.º, n.º 4 
do CPPT e 199.º do CPC.

Y). E nem se diga que o facto de o ora Recorrente ter apresentado uma outra reclamação, nos 
termos do art.º 276.º do CPPT, do despacho que manda prosseguir o processo de execução fiscal para 
penhora obstaculiza a convolação de requerimento em crise.

Z). Pois que nada impede a autonomização do requerimento pretendido convolar, pois que o que 
a reclamação apresentada nos termos do artº 276.º do CPPT teve por objeto uma decisão do órgão de 
execução fiscal de prosseguimento da execução para penhora de vencimentos.

AA). O que jamais poderá contender com a convolação do requerimen -to apresentado em opo-
sição à execução fiscal.

BB). Mais acresce que também não poderá ser facto impeditivo da convolação o facto de se tra-
tar de um requerimento dirigido ao Exmo. Sr. Chefe do Serviço de Finanças, conforme entendimento 
sufragado no lapidar Acórdão do TCASul, no processo 2877/09, de 10/02/2009.

CC). Face a todo o exposto, parece que o único motivo que poderia obstaculizar a convolação será 
por falta de pagamento da taxa de justiça, a que obriga o processo de oposição à execução fiscal.

DD) Obstáculo que o Recorrente removeu quando requereu a sua notificação, se deferido o re-
querido, para vir aos autos juntar comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial, para que possa 
a oposição prosseguir.

EE). Cumpridos que estão todos os pressupostos da convolação do procedimento em oposição 
à execução fiscal, impunha -se anular aquele ato decisório, ordenando -se a referida convolação, ao 
abrigo da clara preferência do legislador pelas decisões de fundo sobre as decisões adjetivas, ou seja, 
da justiça material sobre a justiça formal – artºs 199º, 201º, n.º 3, 265º, 265º -A e 508º, do Código de 
Processo Civil, e por respeito ao princípio constitucional da tutela jurisdicional efetiva – artº 20º, n.º1, 
da Constituição da República Portuguesa  - que se concretiza no acesso dos cidadãos à justiça tributária 
– artº 9º, n.º 1, da Lei Geral Tributária.

FF). Sucede que, o Tribunal a quo, na douta sentença, não se pronuncia sobre os pressupostos 
legais para a convolação, cuja verificação foi invocada pelo Recorrente.

GG). Constitui causa de nulidade da sentença, a omissão de pronúncia de questões que o juiz deva 
conhecer (artº 125,º n.º 1 do CPPT e 660º, n.º 2 e 668º, n.º 1, alínea d) do CPC).

HH). Com efeito, desprezou o Ilustre Tribunal a quo o conhecimento da verificação dos pressupostos 
legais para a convolação no caso concreto, pelo que é a mesma sentença nula, o que expressamente se 
invoca, com todas as consequências legais.

II). Tendo a douta sentença decidido em diferente sentido do acima aventado, violou esta o pre-
ceituado nos artigos 97.º, n.º 3 da LGT, 52.º e 52,º e 98.º n.º 4 do CPPT e 199.º do CPC e art.º 125.º, 
n.º 1 do CPPT e 660º, n.º 2 e 668º, n.º 1, alínea d) do CPC.

Nestes termos e nos mais de direito que V.s Ex.ªs muito doutamente suprirão:
Deve ser, por V.ªs Ex.cias, dado provimento ao presente recurso, revogando -se a mui douta sen-

tença recorrida e substituindo -se por outra que ordene a convolação do requerimento apresentado em 
15/12/2009 em petição de oposição à execução fiscal, com todas as consequências legais.

Assim se fazendo sã e inteira justiça.
2. O MºPº emitiu parecer no sentido da procedência do recurso (v. fls. 575/576).
3.Cumpre decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
a) Em 05/10/2005 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3360200501047493  - Cfr. fls. 4 

do processo físico, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
b) Em 15/12/2009, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3360200501047493 e apensos, 

o Reclamante apresentou o seguinte articulado ao Serviço de Finanças do Porto 3:
“Arnaldo da Costa Trindade,...tendo sido citado na qualidade de responsável subsidiário para 

pagar a quantia de € 511.157,97 em que é devedora originária a sociedade “Rádio Importadores As-
sociados, Lda”  - cfr. doc. n.º 1, aqui dado por integrado, vem COMUNICAR a V. Ex.as o seguinte:

O ora exponente foi declarado falido por sentença proferida no processo que com o n.º 345/03. 
8TYVNG correu termos pelo 2º Juízo do Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia, já transitada 
em julgado... Naquela douta decisão deu -se cumprimento ao previsto no artº 180º, n.º 2 e 4 do CPPT, 
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consubstanciado na avocação de todos os processos de execução fiscal pendentes contra o ora falido, 
a fim de serem apensados ao processo de falência.

Face ao exposto, a Administração Fiscal para exigir o pagamento da dívida exequenda ora em 
crise, teria que reclamá -la no âmbito do processo de falência acima descrito, nos termos do preceituado 
no artº 188º do CPEREF. Com efeito, a lei impõe ao credor, neste caso, a Administração Fiscal, mesmo 
que tenha o seu crédito já reconhecido por sentença transitada, o ónus de o reclamar no processo de 
falência, se quiser obter pagamento, sob pena de ver precludido o seu direito.

Expirado que parece encontra -se tal prazo e, bem assim, o prazo de um ano sobre o trânsito em 
julgado da sentença a que alude o artº 205º do CPEREF, sem ter sido reclamada a dívida exequenda 
que ora se cuida, tem -se por caducado o direito da Administração Fiscal de a vir exigir ao executado/
falido. Caducidade essa que é de conhecimento oficioso.

Acresce ainda que, nos termos do disposto no n.º 3 do artº 154º do CPEREF “a declaração de 
falência obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer ação executiva contra o falido (...)”.

Face a todo o exposto, devem os presentes autos de execução ser extintos contra o aqui Requerente, 
por manifesta inexigibilidade das dívidas exequendas”.  - Cfr. fls. 51 e 65 do processo físico, cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido.

c) Em 04/01/2010, sobre o requerimento a que se alude no ponto anterior foi proferido, pelo Sr. 
Chefe do Serviço de Finanças de Porto 3, despacho de prosseguimento da execução para penhora contra 
o ora Reclamante, nos termos da informação que o antecedia, nos seguintes termos: “segundo informa-
ção do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, o processo 345/03.8TYVNG encontra -se extinto por 
inutilidade superveniente da lide, por sentença de 26/04/2005. Nos termos do artº 180º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) “(...)”. Não tendo aqui aplicação os números 2 e 4 do 
referido artigo, determina o n,º 6 que “(...)”. Por outro lado, em termos de declaração de falência, vem 
o contribuinte referir que a mesma é impeditiva de instauração de qualquer execução, porém se efetiva-
mente funcionasse o artº 154º do CPEREF, então também teria de verificar -se o n.º l do artº 147º. Isto 
é, o falido fica privado de poder de disposição dos seus bens presentes ou futuros e também o artº 148º 
do referido diploma, o qual dispõe a inibição para o exercício do comércio por parte do falido. Ora 
como se verifica, o contribuinte exerce desde longa data atividade cujos rendimentos se enquadram na 
categoria B do Código do Imposto sobre o Rendimento, como avaliador de riscos e danos, bem como a 
dispor livremente da totalidade do rendimento auferido a título de vencimento. Assim, sou de parecer que 
a presente execução poderá prosseguir para efeitos de penhora de bens e demais diligências, do revertido 
Arnaldo (...)” - Cfr. fls. 79 e 80 do processo físico, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

d) Do despacho mencionado no ponto antecedente foi o Reclamante notificado em 15/01/2010 
 - Cfr. fls. 81 a 83 do processo físico, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

e) Em 26/01/2010, o Reclamante apresentou Reclamação nos termos do art.º 276º do CPPT do 
despacho proferido em 04/01/2010, que correu os seus termos neste TAF sob o n.º 914/10.0BEPRT, 
em cuja petição inicial consta o seguinte:

Artº 3º  - “Não obstante, o Reclamante, uma vez citado, comunicou à Administração Tributária 
da sua situação de falido, declarado por sentença proferida em 10/11/2003, no processo falimentar 
que com o n.º 345/03.8TYVNG correu termos pelo 2º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de 
Gaia, já transitada em julgado (...)”;

Artº 4º  - “Tendo por Ofício n.º 226 de 13/01/2010, sido notificado do seguinte despacho prolatado 
pelo Ex.mo Sr, Chefe do 3º Serviço de Finanças do Porto, em 04/01/2010 (...);

Artº 6º  - “Com efeito, teve agora o Reclamante conhecimento, através da sua entidade patronal, 
que procedeu aquele Serviço de Finanças ao pedido de penhora de 1/6 do seu vencimento (...)’;

Artº 9º  - “Ora, não pode o Reclamante concordar com tal despacho, porque proferido em mani-
festa violação da lei, o que justifica o recurso ao presente meio judicial”;

Artº 10º  - “Da mesma forma se encontra a penhora ora efetuada ferida de ilegalidade, bem 
como todas e quaisquer penhoras que foram ou vierem a ser efetuadas contra o património do aqui 
Reclamante, como se passa a demonstrar”;

Artº 22º  - “Pelo que não poderá o despacho que ordena a prossecução da presente execução 
manter -se na ordem jurídica por manifesta violação do artº 180º, n.º l do CPPT, o que expressamente 
se requer”.

Artº 23º  - “O que sempre resultará na ilegalidade da penhora efetuada, devendo ser ordenado o 
seu imediato levantamento, o que se impetra”;

Artº 24º  - “E sempre, ser declarada extinta a presente execução, contra o aqui Reclamante’.
Pedido:
“Termos em que e como o sempre mui douto suprimento de V. Ex.a, deve ser anulada a decisão 

do órgão de execução fiscal na qual se ordena a prossecução do processo de execução para penhora 
contra o Reclamante e, consequentemente, ser levantada a penhora efetuada, com as respetivas con-
sequências legais”, Cfr. fls. 419 a 435, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

f) Por requerimento de 10/02/2010, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3360200501047493 
e apensos, o Reclamante formulou pedido de convolação do articulado apresentado em 15/12/2009 
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a que se alude no ponto b) do probatório em oposição à execução fiscal ora revertida contra o Recla-
mante, porque tempestivamente apresentada para efeitos desta nova forma processual, sob a égide dos 
artigos 97º, n.º 3 da LGT, 98º, n.º 4 do CPPT e 199º do CPC, mais requerendo o deferimento para o 
executado vir aos autos juntar comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial para que possa 
tal oposição prosseguir  - Cfr. fls. 298 e 299 do processo físico, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido.

g) Por despacho de 05/03/2010 foi indeferido o pedido mencionado no ponto antecedente, por-
quanto: “o pedido apresentado em 16/11/2010 seguiu os seus termos, tendo sido apresentada reclama-
ção nos termos do artº 276º do CPPT de que se aguarda decisão do TAF do Porto, pelo que indefiro 
o pedido de convolação em oposição.

Notifique -se” - Cfr. fls. 315 do processo físico, cujo teor aqui se dá por integralmente reprodu-
zido.

h) O Reclamante foi notificado do despacho a que se alude no ponto anterior por ofício datado de 
05/03/2010  - Cfr. fls. 293 do processo físico, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

i) A presente Reclamação deu entrada no Serviço de Finanças do Porto 3 em 19/03/2010  - Cfr. 
fls. 128 e ss. do processo físico cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

j) Em 22/12/2010 foi proferida sentença no âmbito da Reclamação n.º 914/10.OBEPRT que julgou 
conceder provimento à Reclamação, ordenando -se de imediato a revogação da penhora, a restituição 
das quantias entretanto penhoradas e a extinção da execução contra o Reclamante  - Cfr. fls. 436 e ss. 
do processo físico cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

k)Em 02/03/2011 foi proferido Acórdão pelo STA no recurso interposto da decisão mencionada 
no ponto antecedente que decidiu conceder provimento ao recurso, revogando -se a decisão e julgando-
-se improcedente a reclamação, com a consequente manutenção da ordem jurídica da penhora para 
cobranças das dívidas referidas  - Cfr. fls. 675 e ss. dos autos n.º 914/10.0BEPRT juntos aos presentes 
autos para consulta, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

5. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se o órgão da execução fiscal de-
veria ou não ter convolado a reclamação que lhe foi dirigida em 15.12.2009 em oposição à execução 
fiscal, após requerimento nesse sentido do recorrente.

Antes, porém, há ainda que apreciar se ocorre ou não a omissão de pronúncia suscitada pelo 
recorrente nas conclusões FF) e seguintes.

5.1. Refere o recorrente que o Tribunal a quo, na douta sentença, não se pronuncia sobre os pres-
supostos legais para a convolação, cuja verificação foi invocada pelo Recorrente.

Deste modo, desprezando o Tribunal a quo o conhecimento da verificação daqueles pressupos-
tos legais para a convolação no caso concreto, a mesma sentença nula, de acordo com o disposto no 
artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC.

Vejamos então se ocorre tal nulidade.
Como é sabido, verifica -se omissão de pronúncia quando a decisão, de todo, nada refere quanto 

a questão suscitada pelas partes e que releve para a decisão e quando esse conhecimento não resulte 
prejudicado com a decisão dada a outra questão ou questões.

A decisão recorrida entendeu, resumidamente, o seguinte:
Da decisão do órgão da execução fiscal relativamente à petição apresentada pelo recorrente em 

15.12.20009, deduziu este reclamação, ao abrigo do artº 276º do CPPT, em 26.01.2010. Assim, quando 
deu entrada o pedido de convolação, em 10.02.2010, já aquela reclamação havia sido apresentada. Por-
tanto, com aquela reclamação o recorrente fez uma opção clara para reagir contra o prosseguimento da 
execução. E, se em 26.01.2010, deduziu a reclamação sem invocar qualquer erro na forma de processo, 
só poderia significar que não ocorria qualquer erro manifesto.

Além disso, se o requerimento de 15.12.2009 serviu para desencadear uma reação por parte do 
órgão da execução fiscal, contra o qual reagiu através de reclamação nos termos do artº 276º do CPPT, 
não poderia aquele requerimento servir também como petição inicial de uma oposição judicial, não 
sendo divisível para os efeitos pretendidos pelo recorrente.

Do que ficou dito resulta claramente que a decisão recorrida entendeu não haver lugar a qualquer 
convolação. Por isso, não havia que apreciar expressamente os requisitos legalmente previstos para a 
mesma convolação, pelo que improcedem as conclusões FF) a HH).

5.2. Vejamos agora se o órgão de execução fiscal deveria ter convolado a referida petição em 
oposição à execução fiscal.

Conforme resulta da alínea b) do probatório supra, a petição apresentada ao órgão da execução 
fiscal iniciava -se do seguinte modo:

“Arnaldo da Costa Trindade,...tendo sido citado na qualidade de responsável subsidiário para 
pagar a quantia de € 511.157,97 em que é devedora originária a sociedade “Rádio Importadores As-
sociados, Lda”  - cfr. doc. n.º l, aqui dado por integrado, vem COMUNICAR a V. Ex.as o seguinte:”

E terminava assim: “Face a todo o exposto, devem os presentes autos de execução ser extintos 
contra o aqui Requerente, por manifesta inexigibilidade das dívidas exequendas”.
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Entre o início e o fim da petição expunha a sua tese jurídica sobre a relação entre a declaração de 
falência e a execução contra si instaurada, dizendo que não tendo a dívida sido reclamada no processo 
de falência, havia já caducado o direito da Fazenda Pública a cobrar a dívida.

Ora, perante esta petição o órgão da execução fiscal limitou -se – e bem – a contrariar tal tese ju-
rídica, indeferindo o pedido, já que em face da mesma, não era percetível que o recorrente pretendesse 
outra coisa que não fosse uma decisão do órgão da execução fiscal relativamente à matéria suscitada.

E diremos desde já que o simples pedido de extinção da execução pode ser formulado independen-
temente de dedução de oposição formal à execução. É o caso, por exemplo, de ter existido pagamento 
ou de ser pedida a extinção com fundamento em prescrição da dívida exequenda.

Então, perante o indeferimento, o recorrente tinha à sua disposição um meio de reação  - a recla-
mação prevista nos artºs 276º e segs. do CPPT, a qual usou em 26.01.2010 (v. facto da alínea e) do 
probatório). Deste modo, os efeitos da petição apresentada em 15.12.2009 foram o indeferimento e a 
subsequente reclamação. E nada mais. Como bem refere a decisão recorrida, a petição não é divisível, 
pelo que nunca poderia o recorrente obter depois e ainda a convolação.

Para terminar diremos ainda que, mesmo admitindo que o órgão da execução fiscal pudesse 
convolar a petição em oposição, então o meio adequado de reação seria o de reclamar do despacho de 
04.01.2010 com esse fundamento, isto é a violação das normas legais aplicáveis à convolação.

Acontece, porém, como refere a decisão recorrida, que na sua reclamação de 26.01.2010, o recor-
rente nada refere quanto ao erro na forma de processo, limitando -se a atacar a decisão na parte em que 
ordenou o prosseguimento da execução. E só posteriormente – em 10.02.2010 (v. facto da alínea f) do 
probatório) – e já após decidido o pedido da sua petição é que veio pedir a convolação, pretendendo 
assim, de uma única peça processual extrair dois processos distintos.

Deste modo, ainda que, porventura, os factos da citada petição pudessem constituir fundamento 
de oposição, ao escolher o meio da reclamação para atacar o despacho do órgão da execução fiscal de 
04.01.2010, o recorrente inviabilizou o uso daquele meio processual.

Dir -se -á, finalmente, que esta situação não deixa de ser anómala, uma vez que a convolação é 
oficiosa e exercida em benefício do contribuinte. Ora, no caso concreto, se o recorrente se apercebeu 
do seu erro, então deveria de imediato ter corrigido esse erro, e não esperar pela decisão do órgão da 
execução fiscal para acusar tal erro.

Pelo que ficou dito, improcedem também as conclusões A) a EE) das alegações.
6. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso e confirma -se a decisão recorrida 

com a consequente manutenção da decisão reclamada.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 11 de Julho de 2011. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Reclamação de actos praticados pelo OEF. Prejuízo irreparável. Subida imediata. Cons-
tituição de hipoteca legal. Fundamentação. Substituição de garantia. Penhor.

Sumário:

 I — Mesmo que esteja constituída hipoteca que assegurará o pagamento da dívida, 
deverá apreciar -se não se há prejuízo imediato por a reclamação não subir ime-
diatamente mas, antes, se tal prejuízo existirá caso a subida só venha a ocorrer 
depois da penhora ou depois da venda, conforme for o caso.

 II — Embora inserida num processo de execução fiscal, a prolação de uma decisão 
de constituição de garantia (hipoteca legal) – artigo 195.º do CPPT  - constitui 
um acto de natureza administrativa, a que têm de ser aplicados os requisitos pro-
cedimentais exigidos para tal tipo de actos, entre os quais os da necessidade de 
fundamentação expressa e acessível, além do mais.

 III — Se a garantia oferecida cobrir a totalidade do crédito exequendo e acrescido, a AT 
não pode recusar, face ao disposto no n.º 5 do artigo 52.º da LGT e no artigo 199.º 
do CPPT, a substituição com fundamento em aspectos qualitativos das garantias, 
designadamente quanto à maior ou menor liquidez imediata da oferecida em 
substituição.
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Processo n.º 730/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Mário Manuel Videira Lopes e Mulher.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida no TAF de Viseu, julgou procedente 

reclamação deduzida, nos termos do art. 276º do CPPT, por Mário Videira Lopes e Isabel Maria 
dos Anjos Sá Morais Rodrigues Videira Lopes, ambos com os demais sinais dos autos do despacho 
proferido pelo chefe do Serviço de Finanças de Mangualde, em 23/9/2011, que ordenou a constitui-
ção de hipoteca legal, bem como dos despachos proferidos pela mesma entidade, em 25/11/2011 e 
29/12/11, mediante os quais, respectivamente, foi indeferida a prestação de garantia através de penhor 
de créditos, oferecida pelos reclamantes e foi mantida a hipoteca legal no processo de execução fiscal 
n.º 2550201101009230.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
a) Incide o presente recurso sobre a douta sentença que julgou procedente a reclamação apresentada 

nos autos com a consequente revogação dos despachos reclamados;
b) São três as questões sobre as quais incide o recurso: Da subida imediata da reclamação; Da 

legalidade da constituição de hipoteca legal; Da idoneidade do penhor de créditos oferecido como 
garantia;

c) A douta sentença considerou estar -se perante uma situação de imediata subida da reclamação, 
com o consequente conhecimento do pedido no momento presente, de que a Fazenda Pública discorda, 
pela motivação seguidamente relatada;

d) Alegam os reclamantes como fundamento da subida imediata da reclamação o facto de a 
hipoteca legal constituída não merecer a sua concordância, do que decorre que a mesma é indevida 
para efeito do art. 278º, n.º 3, d), além de que é de valor muito superior ao da garantia a prestar; Acres-
centam que a hipoteca legal incide sobre a sua casa de morada de família e que esse facto, atenta a 
sua posição social e notoriedade pública e social, acarreta um grave e irreparável prejuízo para a sua 
reputação pessoal e social e ainda para os seus interesses económicos e empresariais, pela publicidade 
que o registo permite;

e) Salvo melhor interpretação, os argumentos aduzidos não justificam o conhecimento imediato 
do pedido, pois que, embora pacífico que o entendimento jurisprudencial vai no sentido de que a enu-
meração constante do art. 278º n.º 3 do CPPT não é taxativa, admitindo-se outras situações, para além 
das aí expressamente elencadas, como podendo igualmente consubstanciar um prejuízo irreparável, 
sempre se dirá que torna -se necessário que os reclamantes provem e demonstrem, no caso concreto, 
em que medida a manutenção do despacho reclamado, com as devidas consequências, é susceptível de 
lhes causar um prejuízo irreparável;

f) Da análise aos presentes autos resulta que os reclamantes não demonstraram, como lhes competia, 
a existência de factos concretamente identificados integradores da ocorrência de “prejuízo irreparável” 
por força das ilegalidades contempladas nas várias alíneas do n.º 3 do art. 278º do CPPT, ou com base 
noutros fundamentos; Por outro lado, na douta sentença recorrida não está devidamente fundamentado 
porque é que a subida diferida não tem o mesmo efeito da sua apreciação de imediato, sobretudo se 
atentarmos que o Órgão de Execução Fiscal suspendeu a tramitação do processo de execução fiscal 
em referência;

g) De facto, estando a tramitação do processo executivo suspensa por determinação do serviço 
de finanças, dificilmente se concebe uma previsão de prejuízo para os reclamantes que não possa ser 
objecto de reparação  - Neste sentido veja -se Acórdão do STA de 20.01.2010, proferido no Recurso 
n.º 01258/09;

h) Pelo que, devem os presentes autos ser apreciados e decididos apenas a final, por a situação 
factual não se enquadrar em nenhum dos fundamentos previstos no art. 278º, n.º 3 do CPPT, nem se 
poder retirar que a retenção da reclamação a torna inútil;

i) Caso não seja esse o entendimento, sobre a questão da legalidade da constituição de hipoteca 
legal, o conteúdo dos despachos reclamados versa:

Despacho de 25.11.2011 que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo n.º 2550 2011 
01009230, mediante a prestação de garantia através da constituição de penhor sobre o crédito que os 
reclamantes detêm sobre a sociedade “Samoves SGPS S.A.”, e, em consequência não cancelou a hipoteca 
legal já constituída por despacho datado de 23.09.2011 sobre o prédio urbano n.º 4182 da freguesia de 
Mangualde e Despacho de 29.12.2011 que manteve a decisão proferida no despacho anterior;

j) A douta sentença identificou as seguintes questões a resolver, sobre as quais nos debruçaremos; 
1  - Se a decisão do serviço de finanças de Mangualde que, na sequência da constituição de hipoteca 
legal, procedeu à suspensão do processo executivo, padece de vício de forma por falta de fundamen-
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tação e notificação válida; 2  - E, se os despachos do chefe do serviço de finanças em causa, proferidos 
em 25.11.2011 e 29.12.2011 padecem de vício de violação de lei ao não aceitarem a garantia proposta 
pelos reclamantes;

k) O Meritíssimo Juiz considerou imperioso averiguar da legalidade da constituição da hipoteca 
legal e da consequente decisão de suspensão do processo de execução fiscal, no que se refere aos vícios 
de falta de fundamentação e notificação;

l) Baseando -se na doutrina de Jorge Lopes de Sousa, pronunciou -se no sentido de que a decisão de 
constituição de hipoteca legal consubstancia um acto administrativo em matéria fiscal e, como tal, carece 
de fundamentação, deve ser precedida de direito de audição e tem de ser notificada aos destinatários;

m) Para daí concluir que, os actos traduzidos nos despachos do órgão de execução fiscal datados 
de 25/11/2011 e 29/12/2011, bem assim no Despacho de 23/09/2011, que ordena a constituição de 
hipoteca legal e consequente declaração de suspensão da execução, padecem de vício de forma por 
falta de fundamentação, quanto à necessidade e oportunidade da hipoteca legal, o que implica a sua 
anulação, que se reflecte nos actos que com base nele foram praticados;

n) Do que a Fazenda Pública discorda, pois, no âmbito da normal tramitação do processo de 
execução fiscal podem ser praticados dois tipos de actos: Actos materialmente administrativos e actos 
de puro trâmite;

o) No entender da Fazenda Pública, o acto que determina a constituição de hipoteca legal não é um 
acto administrativo em matéria tributária, mas antes um acto de puro trâmite ou, dito de outra forma, 
um acto sem carácter jurisdicional praticado pela Autoridade Tributária no âmbito da execução fiscal 
enquanto mera “auxiliar” na prossecução do escopo judicial da execução;

p) É o que resulta do mais recente entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, sendo determinante a este propósito o teor dos seguintes Acórdãos: Acórdão de 07.12.2011 
(Recurso n.º 01054/11), Acórdão de 23.02.2012 proferido no Processo n.º 059/12, Acórdão de 07.03.2012 
emanado no Recurso n.º 0185/12 e o Acórdão de 12.04.2012 no Processo n.º 0247/12;

q) Acompanhamos a jurisprudência elencada, atentando -se de forma particular que no Acórdão 
do STA referido sob o n.º 0247/12 a situação é semelhante à dos presentes autos (acto de constituição 
de penhor da executada sobre terceiros, sendo que nos autos o acto apreciado consiste na constituição 
de hipoteca legal);

r) Assim e apoiando -nos no entendimento perfilhado nos Acórdãos do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo anteriormente citados, ficou demonstrado que o acto praticado de ordenar a constituição de 
hipoteca legal não configura, como sustentado na douta sentença recorrida, um acto administrativo em 
matéria tributária, mas um puro acto de trâmite no âmbito do processo de execução fiscal;

s) Daí resulta que toda a fundamentação da sentença recorrida para decidir da forma que o fez 
enferma de um vício de raciocínio ao pressupor que o acto que determina a constituição de hipoteca 
legal pelo Órgão de Execução Fiscal é um acto administrativo, sujeito às exigências próprias desse tipo 
de actos, ao nível da fundamentação, do direito de audição e da notificação aos interessados;

t) Pelo que, demonstrado que o acto praticado não reveste a natureza de acto administrativo, mas 
antes de acto de puro trâmite sujeito às regras processuais aplicáveis aos actos de natureza não jurisdi-
cional praticados nos demais processos judiciais tributários e não às regras dos actos administrativos 
tributários ou do procedimento tributário e, como tal, sujeito às regras do Código de Processo Civil, 
por força do disposto no artigo 2º, alínea e) do CPPT, diverso é o panorama ao nível das questões que 
se prendem com a fundamentação, direito de audição e notificação aos visados;

u) Ora, nos actos de puro trâmite (como sucede no caso vertente) não tem lugar o exercício do 
direito de audição previamente à tomada da decisão; a sua fundamentação é menos exigente, bastando-
-se com um mínimo de fundamentação (requisito cumprido pelo Órgão de Execução Fiscal, fls. 17 dos 
autos) e, acerca da notificação, não obstante os reclamantes não tenham sido notificados do despacho 
de 23.09.2011 (fls. 17 dos autos) que determinou a constituição de hipoteca legal, certo é que tiveram 
conhecimento de que fora constituída hipoteca legal sobre o imóvel urbano n.º 4182 da freguesia de 
Mangualde, através dos ofícios n.º 3296 e 3297 (fls. 31/32 dos autos), bem como, na notificação para o 
exercício do direito de audição (fls. 57 a 60) e na decisão final que fez incluir notificação do despacho 
que determinou a suspensão dos autos em virtude da constituição de hipoteca legal e da intencionalidade 
demonstrada de reagir contenciosamente contra a liquidação;

v) Decisão de constituição de hipoteca legal, aliás, contra a qual os reclamantes reagiram conten-
ciosamente através dos presentes autos de Reclamação nos termos do art. 276º do CPPT, contestando 
(entre outras coisas) o acto de constituição de hipoteca legal;

w) Mas, ainda que se entendesse que os reclamantes não tiveram conhecimento do acto que or-
denou a constituição de hipoteca legal (o que não se concebe, conforme demonstrado), tratar -se -ia de 
um requisito de eficácia do acto, que em nada afectaria a sua validade, nos termos dos arts. 36º, n.º 1 
do CPPT e 77º, n.º 6 da LGT e Acórdão do TCA Sul de 03.05.2012 (Processo n.º 08459/12);

x) Conclui -se, pois, que o despacho que determinou a constituição de hipoteca legal, enquanto 
puro acto de trâmite, mostra -se conforme com a legalidade (art. 195º, n.º 1 do CPPT), tem um mínimo 
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de fundamentação exigível adaptado ao tipo de acto em questão, não carece do direito de audição e dele 
tiveram conhecimento os reclamantes, a que acresce o facto de que a notificação constitui requisito de 
eficácia do acto mas não logra afectar a sua validade;

y) A última das questões a analisar consiste em averiguar da idoneidade do penhor de créditos 
apresentado pelos reclamantes, tendo o despacho reclamado considerado inidónea a garantia consistente 
num penhor de um crédito que detêm sobre a sociedade “Samoves SGPS S.A.”, não tendo dispensado 
a prestação de outra garantia por considerar não estarem reunidos os requisitos;

z) A questão central reside em determinar se a decisão que não aceitou o penhor para suspensão da 
execução fiscal, por considerar essa garantia no caso em concreto como inidónea, está ferida de vício 
de violação de lei; Antecipando a resposta, não ocorreu o aludido vício, o que se tentará demonstrar;

aa) Da conjugação do disposto nos arts. 52º da LGT, 169º, 195º e 199º, estes do CPPT, resulta 
que pode a cobrança da dívida tributária ser suspensa através de prestação de garantia idónea, estando 
a Autoridade Tributária vinculada à lei e havendo que observar o princípio da indisponibilidade dos 
créditos fiscais e a proibição da concessão de moratórias no seu pagamento;

bb) A expressão “garantia idónea” consubstancia um conceito impreciso/indeterminado, conferindo 
ao órgão competente o poder de apreciar, no caso concreto, a adequação do meio oferecido para assegu-
rar a cobrança efectiva da dívida exequenda, abrindo, neste ponto, uma margem de discricionariedade 
à Administração; Na falta de uma definição legal de garantia idónea, pode afirmar -se que o conceito 
de idoneidade depende da capacidade de, em caso de incumprimento do devedor e da correspondente 
necessidade de a executar, assegurar a efectiva cobrança dos créditos garantidos e resulta da conjugação 
do disposto no art. 169º com os arts. 199º e 217º do CPPT, ex vi n.º 2 do art. 52º da LGT  - Neste sentido, 
vide Acórdão do STA de 21.09.2011, Recurso n.º 0786/11 e doutrina de Jorge Lopes de Sousa, CPPT 
anotado e comentado, 6ª edição, Áreas Editora, Volume III, anotação 2 ao art. 199º;

cc) Na situação dos autos, o objecto deste concreto penhor consubstancia um direito de crédito 
futuro (ainda não vencido); A sociedade devedora deste crédito é uma SGPS e o seu activo é constituído 
por participações sociais e créditos sobre participadas; O património destas sociedades é constituído 
por um tipo de activos com grande oscilação em termos de valor de mercado, além da sua possibilidade 
de liquidação quase instantânea; As partes intervenientes no contrato celebrado foram os reclamantes 
e a SGPS, S.A., ao qual é alheia a Autoridade Tributária, sendo que no caso de incumprimento desse 
contrato, no caso de transmissão das acções ou outras situações, o credor fica sem possibilidades de 
assegurar a realização do seu crédito, situações que não são passíveis de controlo pela Autoridade 
Tributária, o que determinou um juízo de inidoneidade do penhor por parte da AT;

dd) Assente que a garantia a prestar deve ser idónea e que o ónus da prova dessa idoneidade cabe 
aos executados, atentas as particularidades do penhor de créditos em causa, competia aos agora recla-
mantes demonstrar a capacidade financeira e bancária da sociedade “Samoves SGPS S.A. para solver 
a dívida” (a AT desconhece quais os compromissos assumidos pela SGPS em instituições financeiras 
ou bancárias de prestação de outras eventuais garantias), o que não sucedeu, pois que se limitaram a 
afirmar que possui uma estrutura sólida, mas sem que fosse acompanhada de elementos demonstrativos 
dessa realidade;

ee) Segundo defendido na sentença recorrida os fundamentos invocados pela Autoridade Tributária 
referentes ao grau de risco da execução da garantia introduzem uma restrição ao conceito de idoneidade 
da garantia que não tem suporte legal, acrescentando que o critério para aferir da idoneidade do penhor 
resulta da suficiência do valor dos bens oferecidos para assegurar o pagamento do crédito exequendo, 
do que a Fazenda Pública discorda, porquanto, do nosso ponto de vista e atento o princípio da unidade 
do sistema jurídico previsto no art. 9º, n.º 1 do Código Civil, não quis o legislador uma avaliação do 
conceito de idoneidade somente em função do valor (devendo revestir características de segurança, 
estabilidade e credibilidade), nem tal se retira da leitura dos preceitos que regulam essa matéria, mor-
mente art. 199º do CPPT e 52º, n.º 2 da LGT;

ff) Salvo melhor entendimento, não foi esse o espírito do legislador, para o que importa analisar 
a questão à luz das relações de direito privado;

gg) Em termos similares, a propósito da apreciação da idoneidade de caução, veja -se o disposto 
no art. 984º, n.º 2 do CPC e o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 22.06.2006, proferido no 
Processo n.º 0632708 e o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa datado de 16.11.2006 e proferido 
no processo n.º 5246/2005 -6, nos quais se discutia sobre se a caução oferecida  - penhor sobre direitos 
de crédito e penhor de madeira  - era idónea;

hh) Apelando ao raciocínio vertido nos mencionados acórdãos conclui -se que na prestação de 
caução (em moldes semelhantes à prestação de garantia na execução fiscal), há que averiguar da idonei-
dade dos bens/créditos oferecidos, neles se clarificando que a razão de ser da caução (leia -se, garantia 
a prestar) decorre da necessidade de prevenir quaisquer possíveis riscos para a cobrança do crédito do 
exequente por virtude da suspensão da execução;

Esclarece -se também nesses dois acórdãos que na aceitação da caução (garantia), há que acautelar 
riscos que se pretendem prevenir, como por exemplo, o perigo de deterioração/depreciação, de vir a 
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ser titular de um crédito de montante bem inferior ao inicialmente atribuído, as despesas e encargos de 
manutenção do bem, entre outros;

ii) Ora, fazendo um paralelismo de regimes entre a prestação de caução no domínio do direito pri-
vado, regulado no CPC, e a prestação de garantia na execução fiscal na área do direito público, previsto 
no CPPT, temos que a idoneidade da prestação de caução não se basta com o valor dos bens/créditos 
no momento em que é prestada, antes deve ter em conta os eventuais riscos futuros que possam afectar 
a segurança da cobrança do crédito do exequente por virtude da suspensão da execução;

jj) Aqui chegados, temos de concluir que se tal ponderação de riscos futuros da garantia a prestar, 
susceptíveis de afectar a cobrança do crédito (segurança da garantia), tem de ser considerada e acautelada 
na prestação de caução nas relações privadas, dela dependendo a idoneidade e consequente aceitação 
da mesma, por maioria de razão nas relações de direito público, como ocorre na área do direito fiscal 
(em que estão em causa especiais interesses de natureza pública), esse tipo de riscos, não pode deixar 
de ser tomado em conta, o que foi feito no caso dos autos pelas razões já anteriormente elencadas para 
que se remete;

kk) Reitera -se que, não densificando a lei o conceito de idoneidade da garantia, certo é que na 
sentença recorrida a idoneidade do penhor de créditos vem reportado apenas à suficiência abstracta em 
termos de valor, mas sem que esteja cumprido o requisito da segurança bastante para se ter por acautelada 
a dívida tributária, o que pode comprometer a eficaz e regular cobrança da dívida tributária;

ll) Acresce que no panorama actual a economia apresenta -se muito imprevisível, o risco associado 
a aplicações financeiras ou partes de capital é elevado, pelo que, a volatilidade da economia é tal que 
torna ainda mais “frágeis” certo tipo de garantias, não se revelando adequadas a assegurar a cobrança 
dos créditos tributários;

mm) A decisão recorrida imputa ao despacho reclamado o vício de violação de lei porque a Auto-
ridade Tributária aferiu a idoneidade do penhor, utilizando critérios que não têm suporte legal, do que a 
Fazenda Pública diverge  - sobre o conceito de vício de violação de lei vide “Diogo Freitas do Amaral”, 
Curso de Direito Administrativo, Volume II, Editora Almedina, fls. 391 e seguintes;

nn) Uma vez que o conceito de idoneidade não é fornecido pelo legislador fiscal nem consta de 
qualquer outro diploma que seja subsidiariamente aplicável, a Autoridade Tributária ao fazer a sua 
aplicação no caso concreto praticou um acto que comporta discricionariedade, no entanto, não foi 
pelo Órgão de Execução Fiscal violado qualquer princípio constitucional ou princípio geral de direito, 
razão porque não padece o despacho reclamado do vício de violação e que, do nosso ponto de vista, 
não tem aqui aplicação;

oo) Em suma, não está verificado o vício de violação de lei e os critérios de idoneidade patentes 
na sentença não têm suporte legal, devendo manter -se a legalidade do despacho reclamado porque fun-
damentador, de facto e de direito, da não aceitação do penhor de créditos por não revestir idoneidade 
para o efeito à face da lei aplicável.

Termina pedindo o provimento do recurso e revogação da decisão recorrida, com as devidas 
consequências legais.

1.3. Contra -alegaram os recorridos, pugnando pela confirmação do julgado recorrido, alegando, 
em síntese:

Que há ilegalidade manifesta da constituição de hipoteca legal, sendo que o despacho que a deter-
minou, bem como o despacho posteriormente proferido em 29/12/2011, nem se encontram fundamen-
tados, nem foram validamente notificados aos recorridos pois que estes, até à notificação recebida em 
2/1/2012, nunca antes foram notificados de nenhuma decisão proferida na execução em que porventura 
se tivesse determinado a suspensão desta (e não foi através dos ofícios nºs. 3296 e 3297, de 25/10/2011, 
que tal notificação se realizou) e sendo que tais despachos também enfermam do vício de violação d 
lei, por errada e ilegal interpretação do n.º 2 do art. 169º do CPPT, ocorrendo ainda falta de fundamento 
válido para a não aceitação do penhor de crédito oferecido como garantia.

Acrescendo, ainda, que caso a reclamação apenas subisse a final, como é pretensão da AT, aquela 
perderia toda a utilidade e sempre ocorreria para os executados um prejuízo avultado e irreparável.

1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«1. Matéria controvertida:
 - se os autos de reclamação deviam apenas ter sido apreciados e decididos a final do processo 

executivo, nos termos do previsto no art. 278º n.º 3 do C.P.P.T.;
 - se a constituição de hipoteca em garantia, bem como a suspensão da execução a que a seguir 

se procedeu, está em conformidade com o disposto no art. 195º n.º l do C.P.P.T., bem como se a 
mesma tem a fundamentação exigível, ainda que mínima, se não carece do direito de audição e 
se a falta da respectiva notificação não afecta a sua validade, tendo dela tomado conhecimento os 
reclamantes;

 - se a recusa de aceitação do penhor oferecido em substituição da dita hipoteca não está ferida do 
vício de lei, conforme resulta do disposto nos arts. 52º da L.G.T., 169º, 195º, 199º e 217º do C.P.P.T., 
bem como se os critérios utilizados no despacho em reclamação têm suporte legal.
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2. Posição que se defende.
a. Fundamentação.
Tendo sido alegado prejuízo irreparável pelo reclamante e, estando em causa a garantia que foi 

constituída por hipoteca legal de imóvel de valor muito superior às quantias em execução créditos, 
e em vez de crédito que foi oferecido pelo reclamante, é de aceitar, conforme decidido foi, que seja 
tenha procedido à apreciação e decisão imediata da reclamação, nos termos do previsto no art. 278º 
n.º 3 alínea d) do C.P.P.T..

A constituição da hipoteca em causa mostra -se alegadamente fundada no “real” interesse da 
eficácia da cobrança que no caso resulta em face da dívida exequenda, cujo montante é de reconhecer 
que era elevado, bem como do acrescido.

Por outro lado, a dívida em causa é de I.R.S..
Ora, o que ora se encontra previsto no art. 195º n.º l do C.P.P.T., ainda que obtenha sustentação no 

disposto no art. 50º n.º 2 alínea b) da L.G.T., parece permitir que se tenha como prevalecente o interesse 
da A.T. em face de outros do executado.

A ser assim e de acordo com a jurisprudência do S.T.A., nomeadamente, o acórdão de 12 -4 -2012 
proferido no proc. 0247/2012, que se cita no recurso interposto pela F.P., merece resposta favorável o 
leque de questões enunciadas em segundo lugar na matéria controvertida.

Ainda que o interesse em caso fosse de aferir em função da necessidade que no caso se fizesse 
sentir, pois não se está face a imposto sobre a propriedade, o qual é a situação que sem mais resulta 
abrangida, a referência àquele interesse parece dispensar a consideração de outras possibilidades, no-
meadamente, a da verificação de outros bens que devessem ter sido penhorados ou que tal dependesse 
de uma nomeação à penhora que pudesse ainda ser efectuada pelo executado, havendo que reconhecer 
que a fórmula utilizada ainda que muito simples  - apenas se fez corresponder o adjectivo “real” ao que 
consta da previsão legal  - ainda corresponderá aos “termos mais simples” previstos no art. 138º n.º l 
do C.P.C., a que subsidiariamente há que recorrer.

Finalmente, no art. 52º da L.G.T. prevê -se, excepcionalmente, a possibilidade de substituição da 
garantia, no caso do “executado provar interesse legítimo na substituição e daí não resulte prejuízo 
para o credor tributário”.

No caso de penhor, a sua aceitação está ainda dependente da concordância da A.T., conforme 
previsto no art. 199º n.º 2 do C.P.P.T..

O respectivo despacho que sobre o pedido de substituição foi proferido mostra -se apenas assente 
no “maior grau de risco” que a aceitação do penhor ofereceria para a A.T..

Assim, vindo ainda referido que o pedido foi indeferido, sem que tenha sido efectuada a apreciação 
da solidez económica e financeira da sociedade cujas acções tinham sido oferecidas em penhor, o que 
parece que se impunha ainda efectuar, atento o fim em vista de ser verificado se o seu valor era suficiente 
para o valor que importava garantir, de acordo com o previsto no art. 199º n.º 5 do C.P.P.T..

2. Conclusão.
Parece que o recurso interposto pela F.P. é apenas de proceder quanto ao leque das segundas 

enunciadas questões, sendo, pois, de revogar o decidido e manter a hipoteca legal, sem prejuízo de 
ser de apreciar o pedido de substituição dessa garantia pelo penhor que foi oferecido, de acordo com 
o que quanto ao seu “real” valor resultar e em face do que importa garantir, nos termos do art. 199º 
n.º 5 do C.P.P.T..»

1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
l. Em 22 de Setembro de 2011, foram os reclamantes Mário Manuel Videira Lopes e mulher 

Isabel Maria dos Santos Sá Morais Rodrigues Videira Lopes, contribuintes nºs. ………………… e 
……………….., respectivamente, residentes no ………………, em ……………….., citados de que contra 
si havia sido instaurada no Serviço de Finanças de Mangualde, a execução fiscal n.º 2550201101009230, 
para cobrança coerciva das seguintes dívidas: 

Origem Período N.º Execução N.º Certidão Valor (€)

IRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 2550201101009230 2011/688391 92.500,00
Juros e acrescidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2550201101009230 2011/688391 7.541,90

 Cfr. artigo primeiro da petição inicial e documentos fls. 124 e 125 presentes autos, que se dão por 
integralmente reproduzidos.

1. Por Despacho de 23/09/2011, o Chefe de Serviço de Finanças de Mangualde, em regime de 
substituição, determinou a constituição de hipoteca legal sobre o prédio urbano descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Mangualde sob o n.º 5938, da freguesia de Mangualde e inscrito na respectiva 
matriz sob o artigo n.º 4182, “com valor patrimonial de € 22.926,05 e atribuído de € 250.000,00”, “visto 
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que a Fazenda Pública tem um real interesse na eficácia da cobrança da dívida exequenda e do acres-
cido” e destina -se a “garantir a quantia exequenda no processo de execução fiscal 2550201101009230 
e respectivos juros de mora vencidos e vincendos, bem como as custas processuais, consubstanciando-
-se a dívida exequenda, àquela data, “no montante de € 100.041,90 e acrescido no valor de € 432,53, 
constituído por juros de mora no montante de € 121,86 e custas processuais no valor de € 310,67”, em 
que são executados os reclamantes  - cfr. documentos de fls. 17 e 18 dos presentes autos, que se dá por 
integralmente reproduzido.

3. Sobre o prédio urbano descrito nesta Conservatória do Registo Predial de Mangualde sob o 
n.º 5938, freguesia de Mangualde, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 4182 e em que figuram 
como sujeitos activos os reclamantes e pela AP. 2379, de 2011/09/23, foi registada hipoteca legal a 
favor da Fazenda Nacional  - Serviço de Finanças de Mangualde, com o capital de € 100.041,90 e 
montante máximo assegurado de € 100.474,43, para garantia da dívida exequenda exigida no processo 
de execução fiscal n.º 2550201101009230, acrescida de juros de mora no montante de 121,86 € e 
custas processuais no valor de 310,67 € cfr. documento de fls. 126 dos presentes autos, que se dá por 
integralmente reproduzido.

4. Por requerimento com registo de entrada nos Serviços de Finanças de Mangualde em 24 de Ou-
tubro de 2011, os reclamantes disseram que “tendo sido notificados da instauração contra si do processo 
de execução fiscal para cobrança de pretensas dívidas de IRS, relativas ao ano de 2008 e acrescidos, 
que lhes está a ser movido pelo Serviço de Finanças como Procº n.º 2550201101009230... irão opor-
tunamente deduzir reclamação graciosa e/ou impugnação judicial, que terão por objecto a legalidade 
da divida exequenda e seus fundamentos.... Neste momento e porque tal nunca lhe foi comunicado, 
os requerentes desconhecem qual o valor da garantia a prestar, informação esta que deverá constar do 
processo.... Requer -se pois que aos requerentes sejam urgentemente informados sobre o valor pecuniário 
da garantia que pretendem e deverão prestar para que a presente execução possa ficar suspensa...” cfr. 
documento de fls. 27 e 28 dos presentes autos que se dá por integralmente reproduzido.

5. Por informação do Serviço de Finanças de Mangualde de 25 de Outubro de 2011, é referido 
que na sequência do “Despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Mangualde, datado de 23.09.2011, 
foi determinada a constituição de hipoteca legal” sobre o prédio urbano indicado no ponto 3 e que em 
“24/10/2011 os reclamantes manifestaram a intenção de, oportunamente, apresentarem reclamação 
graciosa ou impugnar judicialmente a legalidade da dívida exequenda, solicitando informação acerca 
do valor da garantia a prestar”, tendo sido indicada naquela informação que o valor da garantia a pres-
tar seria de € 127.721.61, cfr. documento de fls. 30 dos presentes autos, que se dá por integralmente 
reproduzido.

6. Na sequência da informação a que alude o ponto anterior, o Chefe do Serviço de Finanças 
de Mangualde, em substituição, produziu Despacho datado de 25/10/2011, do seguinte teor: “Face à 
informação que antecede e atendendo a que se encontram reunidos todos os pressupostos exigidos no 
n.º 2 do artigo 169º do CPPT, em conformidade com o preceituado neste normativo legal, determino a 
suspensão da presente execução fiscal, a qual, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 169º do CPPT, 
será levantada se, no prazo legal, não for apresentado o correspondente meio processual e comunicado 
esse facto a este serviço de Finanças...”, cfr. documento de fls. 30 dos presentes autos, que se dá por 
integralmente reproduzido.

7. Pelos ofícios nºs. 3297 e 3296, ambos datados de 25/10/2011, o Serviço de Finanças de Man-
gualde notificou os reclamantes de que “a garantia a prestar para os efeitos previstos no artigo 169º 
do Código de Procedimento e de Processo tributário (CPPT), designadamente suspensão do Processo 
de Execução Fiscal... ascende ao valor de € 127.721,61.... Mais se refere que, tendo sido constitu-
ída hipoteca legal sobre o prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Mangualde sob o 
artigo 4182, verifica -se que o valor que lhe foi atribuído é suficiente para assegurar a suspensão do 
PEF nos termos mencionados...”, cfr. documentos de fls. 31 e 32 dos presentes autos, que se dão por 
integralmente reproduzidos.

8. Por requerimento com registo de entrada no Serviço de Finanças de Mangualde em 14 de No-
vembro de 2011, os reclamantes pretenderam oferecer como garantia do crédito exequendo através da 
constituição de penhor sobre uma parte do crédito que detinham sobre a “SAMOVES, SGPS, S.A.” 
no montante de € 182.250,00, em face do que requerem “imediata suspensão da presente execução” 
e, bem assim, que deferindo o Serviço de Finanças “o requerido e constituído o penhor oferecido seja 
em seguida cancelada a hipoteca legal sobre o prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia 
de Mangualde sob o art. 4.182, hipoteca”, cfr. documento de fls. 42 dos presentes autos que se dá por 
integralmente reproduzido.

9. Ao requerimento referido no ponto anterior, os reclamantes juntaram cópia do contrato de com-
pra e venda de acções celebrado entre estes (Segundos Outorgantes) e a SAMOVES, S.G.P.S. S.A.” 
(Primeira Outorgante), datado de 27 de Dezembro de 2008, mediante o qual aqueles venderam a esta 
75000 acções que detinham na firma “SAMOVES  - Vestuário, S.A.”, figurando na cláusula Quarta 
daquele contrato que “O preço acordado pela venda da totalidade das acções é de € 1.000.000,00 (um 
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milhão de euros), o qual será pago durante os próximos dez anos, em prestações de montante variável 
e a definir por acordo entre os ora outorgantes”… cfr. documento de fls. 47 dos presentes autos que se 
dá por integralmente reproduzido.

10. Ao mesmo requerimento juntaram também os reclamantes cópia do “Aditamento a contrato 
de compra e venda de acções” datado de 11 de Novembro de 2011, referido no ponto anterior, mediante 
o qual foi reconhecido que à data da celebração deste contrato o valor em dívida resultante da venda 
das acções era de € 365.000,00 e declara a primeira outorgante que tem conhecimento que os segundos 
outorgantes para suspenderem a tramitação do processo de execução fiscal n.º 2550201101009230 que 
contra estes é movido, ofereceram como garantia a constituição de penhor sobre parte do crédito que 
detinham sobre a primeira outorgante, declarando ainda a primeira outorgante que aceita a constituição 
daquele penhor e a proceder ao pagamento à Administração Fiscal da importância de € 127.721,61 
quando a correspondente dívida se tomar vencida e exigível. – cfr. documento de fls. 52 dos presentes 
autos, que se dá por integralmente reproduzido.

11. Por requerimento registado no Serviço de Finanças de Mangualde em 15 de Novembro de 
2011, os reclamantes vieram solicitar a correcção dos valores indicados no requerimento indicado no 
ponto 8 deste probatório, no sentido de que o valor ali indicado respeita a um só reclamante, devendo, 
por isso, considerar -se como valor total dos créditos que detêm sobre a “SAMOVES, SGPS, S.A.” a 
importância de € 365.000,00, cfr. documento de fls. 55 e 56 dos presentes autos que se dá por fielmente 
reproduzido.

12. Pela informação datada de 25/11/2011, o Serviço de Finanças de Mangualde pronunciou -se 
sobre o requerimento dos reclamantes a que se refere o ponto 8, concluindo que “... verifica -se que o 
pedido formulado pelos executados visa a substituição de garantia nos termos do n.º 5 do artigo 52º da 
LGT, pelo que há que determinar se a hipoteca legal já constituída e o penhor do crédito oferecido se 
situam no mesmo plano, em termos de idoneidade.

Porém, verifica -se que, ainda que, nesta data, fosse formulada uma eventual apreciação positiva 
acerca da solidez económica e financeira desta última sociedade (análise essa, que não foi demonstrada 
pelos requerentes e não damos como adquirida), este tipo de garantia faz emergir, de forma evidente, o 
maior grau de risco que lhe está associado, não só pelo facto de estarmos a lidar com fluxos financeiros 
futuros, como pela própria incerteza que envolve o contexto empresarial actual.

São esses factores que em termos de idoneidade, colocam o penhor do crédito oferecido num 
patamar substancialmente inferior em relação à garantia já constituída e faz com que, da substituição 
pretendida, resulte num prejuízo para o credor tributário....

Face ao exposto,... será de indeferir o pedido de substituição de garantia apresentado...”, cfr. 
documento de fls. 58 e 59 dos presentes altos, que se dá por integralmente reproduzido.

13. Por Despacho de 25/11/2011, o Chefe do Serviço de Finanças, em substituição, concordou 
com a informação constante do ponto anterior e ordenou a notificação para o exercício do direito de 
audição, cfr. documento de fls. 57 dos presentes autos que se dá por integralmente reproduzido.

14. Pelo ofício n.º 3854, de 28/11/2011, o Serviço de Finanças de Mangualde notificou os recla-
mantes a fim de exercerem o direito de audição relativamente ao despacho constante do ponto anterior, 
cfr. documento de fls. 60 dos presentes autos, que se dá por integralmente reproduzido.

15. Por requerimento registado no Serviço de Finanças de Mangualde em 16 de Dezembro de 
2011, os reclamantes no exercício do direito de audição, cfr. documento de fls. 61 a 70 dos presentes 
autos, que se dá por integralmente reproduzido.

16. Pela informação datada de 29/12/2011, o Serviço de Finanças de Mangualde, pronunciou -se 
sobre o requerimento apresentado pelos reclamantes no exercício do direito de audição, pugnando pela 
manutenção da decisão de suspensão da execução por força da garantia resultante da hipoteca legal 
do prédio inscrito na matriz urbana da freguesia de Mangualde sob o n.º 4182, considerando ainda 
que a pretensão dos reclamantes se reconduz a um pedido de substituição da garantia, mantendo o 
projecto de decisão datado de 25/11/2011, face do que o Chefe de Finanças de Mangualde, em regime 
de substituição, converteu o projecto de decisão em decisão definitiva, cfr. documento de fls. 77 a 80 
dos presentes autos que se dá por integralmente reproduzido.

17. Pelo ofício n.º 4312, de 30/12/2011, o Serviço de Finanças de Mangualde, notificou os recla-
mantes da decisão referida no ponto anterior, cfr. documento de fls. 81 dos presentes autos, que se dá 
por integralmente reproduzido.

18. Os reclamantes intentaram a reclamação dos presentes autos no dia 17 de Janeiro de 2012, cfr. 
documento de fls. 83 dos presentes autos que se de por integralmente reproduzido.

3.1. Apreciando em primeiro lugar a questão prévia, suscitada pela Fazenda Pública, atinente à 
questionada subida imediata da reclamação, a sentença recorrida veio a concluir que, no caso, deve ser 
admitida a subida imediata da presente reclamação, dado que não tem o mesmo efeito a apreciação, 
de imediato ou a somente a final, da questão atinente à legalidade da hipoteca legal que os recorridos 
invocam ser de valor superior, no dobro, relativamente à divida exequenda, bem como a apreciação da 
legalidade da recusa da garantia por eles proposta (independentemente de a sua pretensão se dirigir à 
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substituição daquela ou à prestação de garantia na sequência da informação prestada pelo serviço de 
finanças).

Para tanto, referenciando a doutrina do cons. Jorge Lopes de Sousa (1) no sentido de ser de ad-
mitir o alargamento do regime de subida imediata das reclamações das decisões do órgão de execução 
fiscal em face do “direito à tutela judicial efectiva de direitos e interesses legítimos em matéria de 
contencioso administrativo, artigo 268º, n.º 4 da CRP, em que se engloba o tributário” e de que “o 
alcance da tutela judicial efectiva não se limita à possibilidade de reparação dos prejuízos provocados 
por uma actuação ilegal, comissiva ou omissiva da Administração, exigindo antes que sejam evitados 
os próprios prejuízos, sempre que possível” e que, mesmo em caso em que esteja constituída hipoteca 
que assegure o pagamento da dívida, deverá apreciar -se não se há prejuízo imediato por a reclamação 
não subir imediatamente mas sim se tal prejuízo virá a existir se a subida só ocorrer depois da penhora 
ou depois da venda, conforme for o caso.

3.2. E enunciando, em seguida, as restantes questões a apreciar (i) se a decisão do Serviço de 
Finanças de Mangualde que, na sequência da constituição de hipoteca legal, procedeu à suspensão 
do processo executivo, padece de vício de forma por falta de fundamentação e notificação válida; 
(ii) se os despachos do Chefe de Finanças, de 25/11/2011 e 29/12/2011, padecem de vício de vio-
lação de lei ao não aceitarem a garantia proposta pelos reclamantes; e (iii) se a posição processual 
assumida pela Fazenda Pública consubstancia litigância de má -fé e, consequentemente, suscep-
tível de condenação em multa e indemnização peticionadas pelos reclamantes, a sentença veio a 
considerar, no que agora interessa (já que a questão atinente à litigância de má -fé não é objecto do 
presente recurso) o seguinte:

a) Quanto à questão de saber se a decisão do Serviço de Finanças de Mangualde que, na 
sequência da constituição de hipoteca legal, procedeu à suspensão do processo executivo, padece 
de vício de forma por falta de fundamentação e notificação válida:

― Porque os actos através dos quais a AT procede à constituição de penhor ou hipoteca legal, 
têm natureza administrativa (uma vez que se inserem na definição dada pelo art. 120º do CPA) então, a 
decisão de constituir penhor ou hipoteca legal está sujeita aos requisitos gerais dos actos administrativos 
em matéria tributária, inclusivamente no que concerne ao direito de audição e sua dispensa (arts. 100º 
a 103º do CPA e 45º do CPPT) e de fundamentação (arts. 77º da LGT e 124º e 125º do CPA).

― E pela mesma razão essa decisão está sujeita a notificação aos que por tais actos sejam afec-
tados (268º n.º 3 da CRP) e pode ser impugnada contenciosamente (nº 3 do mesmo artigo) no caso, 
tratando -se de decisão tomada em processo de execução fiscal, através da reclamação prevista no 
art. 276º do CPPT.

― Dado que a constituição de hipoteca legal ou penhor apenas poderá ser efectuada quando tal 
seja necessário para garantia da cobrança da dívida, é com esse pressuposto que devem ser lidas as 
indicações de situações em que tais actos podem ser praticados feita no n.º l do art. 195º do CPPT, 
ao referir que tal constituição pode ser efectuada «quando o interesse da eficácia da cobrança o torne 
recomendável».

― No caso e segundo resulta da factualidade provada, no dia 23/9/2011, o órgão da execução 
fiscal (doravante OEF) determinou a constituição de hipoteca legal porque «tem um real interesse na 
eficácia da cobrança da dívida exequenda e do acrescido» e, no seguimento, considerou suspensa a 
execução fiscal.

Porém, esta suspensão do processo executivo promanada da constituição da hipoteca legal padece 
de vício de forma por falta de fundamentação e de notificação, porque muito embora nos termos do 
n.º l do art. 169º do CPPT a execução fique suspensa se for constituída hipoteca legal nos termos do 
art. 195º, a verdade é que esta decisão de constituição de hipoteca legal (consubstanciando um acto 
administrativo em matéria fiscal e carecendo, como tal, de fundamentação, em face do n.º l do citado 
art. 195º do CPPT), não está fundamentada (pois não é possível perceber a concreta motivação do OEF 
que conduziu à constituição da hipoteca legal, ou seja, quais os fundamentos que para garantir a eficácia 
da cobrança, em concreto, recomendavam a constituição da hipoteca legal) sendo que se impunha ao 
mesmo OEF, à luz do disposto nos arts. 77º da LGT e 124º e 125º do CPA, uma justificação, ainda que 
sucinta e mesmo por remissão, da razão pela qual era recomendável ao interesse da eficácia da cobrança 
da dívida exequenda a constituição de hipoteca legal.

― Além disso, o despacho do OEF datado de 25/10/2011, ao determinar a suspensão da execução 
por terem os reclamantes manifestado a intenção de impugnar a divida exequenda – art. 169º n.º 2 do 
CPPT – vem atribuir uma nova justificação à constituição da hipoteca, já anteriormente constituída, 
através da força suspensiva do processo executivo. Deste modo, o OEF atribuiu à hipoteca legal uma 
justificação que antes não tinha feito nem podia fazer porque em face deste normativo, esta suspensão 
dependeria da manifestação por parte dos reclamantes da intenção de impugnação, o que vem adensar 
dúvidas sobre a existência da fundamentação exigível do acto que determinou a constituição da hipo-
teca legal.
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― Acresce que tão pouco o OEF deu lugar à audição prévia, como lhe era imposto pelos arts. 45º 
do CPPT e 100º a 103º do CPA e também não notificou os reclamantes da constituição da hipoteca 
legal, como lhe era imposto pelo art. 268º, n.º 3 da CRP e art. 36º do CPPT, sendo que, como resulta 
da factualidade provada, os reclamantes apenas tomaram conhecimento da hipoteca constituída depois 
de haverem requerido informação sobre o montante da garantia a prestar.

― Ora, o acto inválido que sirva de fundamento a uma decisão de suspensão do processo de 
execução fiscal, como a dos presentes autos, inquina com a mesma invalidado o acto seguinte. Assim, 
forçoso é concluir que os actos traduzidos nos despachos do OEF datados de 25/11/2011 e 29/12/2011, 
bem como o despacho de 23/9/2011, que ordena a constituição de hipoteca legal e consequentemente 
permitiu ao órgão de execução fiscal a declaração de suspensão da execução, padecem de vício de 
forma, nomeadamente de falta de fundamentação, quanto à necessidade e oportunidade da hipoteca 
legal, o que implica a sua anulação, que se reflecte nos actos que com base nele foram praticados, 
nomeadamente a constituição da hipoteca.

b) Quanto à legalidade dos despachos do Chefe de Finanças de 25/11/2011 e 29/12/2011 que 
não aceitarem a garantia oferecida pelos reclamantes com vista á suspensão do processo executivo 
n.º 2550201101009230:

Quanto a esta matéria, os reclamantes alegam que o acto (despacho de 25/11/2011) que rejeitou 
a garantia oferecida, por considerar que a garantia proposta não tem idoneidade, padece de vício de 
violação de lei.

Ora, visto o disposto nos arts. 52º da LGT e 169º, n.º l, 195º e 199º do CPPT, verifica -se, no 
caso, que os fundamentos invocados pela AT referentes ao grau de risco da execução da garantia 
introduzem uma restrição ao conceito de idoneidade da garantia que não tem suporte legal, não 
constituindo parâmetros relevantes no juízo de aferição da idoneidade da garantia oferecida (o OEF 
indeferiu o pedido porque, na sua óptica, o penhor de crédito oferecido em substituição da hipoteca 
constituída, se traduz no oferecimento de garantia que não tem a mesma idoneidade, pois, ainda 
que nesta data fosse formulada uma eventual apreciação positiva acerca da solidez económica e 
financeira da sociedade, este tipo de garantia faz emergir, de forma evidente, o maior grau de risco 
que lhe está associado, não só pelo facto de estarmos a lidar com fluxos financeiros futuros, como 
pela própria incerteza que envolve o contexto empresarial actual. E estes factores colocam, em 
termos de idoneidade, o penhor do crédito oferecido num patamar substancialmente inferior em 
relação à garantia já constituída e faz com que, da substituição pretendida, resulte num prejuízo 
para o credor tributário).

E, assim sendo, o acto reclamado, ao fundar -se em critérios que não têm suporte legal para aferir 
da idoneidade da (oferecida) garantia mediante penhor, padece de vício de violação de lei, a acarretar 
a sua anulação.

3.3. É do assim decidido que a recorrente Fazenda Pública discorda, delimitando as questões a 
decidir no recurso às seguintes:

1) Da subida imediata da reclamação;
2) Da legalidade da constituição de hipoteca legal;
3) Da idoneidade do penhor de créditos oferecido como garantia.
Vejamo -las, pois.
I  - Quanto à questão atinente à subida da presente reclamação [Conclusões a) a h)].
4.1. Sob a epígrafe «Subida da reclamação. Resposta da Fazenda Pública e efeito suspensivo», 

no art. 278º do CPPT dispõe -se, além do mais:
«1  - O tribunal só conhecerá das reclamações quando, depois de realizadas a penhora e a venda, 

o processo lhe for remetido a final.
2 – (…)
3  - O disposto no n.º l não se aplica quando a reclamação se fundamentar em prejuízo irreparável 

causado por qualquer das seguintes ilegalidades:
a) Inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos ou da extensão com que 

foi realizada;
b) Imediata penhora dos bens que só subsidiariamente respondam pela dívida exequenda;
c) Incidência sobre bens que, não respondendo, nos termos de direito substantivo, pela dívida 

exequenda, não deviam ter sido abrangidos pela diligência;
d) Determinação da prestação de garantia indevida ou superior à devida;
e) Erro na verificação ou graduação de créditos»
4.2. No caso, a recorrente alega que os argumentos aduzidos não justificam o conhecimento 

imediato do pedido, pois que, por um lado, embora a enumeração constante do n.º 3 do art. 278º do 
CPPT não seja taxativa, sempre seria necessário que os reclamantes demonstrassem em que medida a 
manutenção do despacho reclamado, com as devidas consequências, é susceptível de lhes causar um 
prejuízo irreparável, sendo que da análise aos presentes autos resulta que os reclamantes não demons-
traram a ocorrência de factos concretamente identificados integradores da ocorrência do invocado 
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“prejuízo irreparável” e, por outro lado, a sentença também não fundamenta devidamente porque é que 
a subida diferida não tem o mesmo efeito da sua apreciação de imediato, sobretudo se atentarmos em 
que o OEF suspendeu a tramitação do processo de execução fiscal em referência.

Ora, na verdade, como salienta o cons. Jorge de Sousa (2) deve admitir -se o alargamento do re-
gime de subida imediata das reclamações das decisões do OEF, em face do «direito à tutela judicial 
efectiva de direitos e interesses legítimos em matéria de contencioso administrativo, artigo 268º, n.º 4 
da CRP, em que se engloba o tributário» e em face do postulado de que «o alcance da tutela judicial 
efectiva não se limita à possibilidade de reparação dos prejuízos provocados por uma actuação ilegal, 
comissiva ou omissiva da Administração, exigindo antes que sejam evitados os próprios prejuízos, 
sempre que possível»

É certo que «o facto de se ter previsto a subida imediata da reclamação como excepção à regra 
da subida diferida aponta no sentido de apenas se poderem considerar como relevantes para esse 
efeito prejuízos que não sejam os que estão associados normalmente a qualquer processo executivo, 
como os transtornos ou incómodos» e que, por isso, «a interpretação correcta do regime de subida 
previsto neste artigo será a de que só haverá subida imediata quando, sem ela, ocorrerem prejuízos 
irreparáveis que não sejam os inerentes a qualquer execução. Por outro lado, no âmbito da protecção 
constitucional garantida pelo direito à tutela judicial efectiva não se pode incluir protecção contra os 
inconvenientes próprios de qualquer processo judicial executivo, pois eles são inerentes ao próprio 
funcionamento do regime judiciário global relativo à tutela de direitos». (3)

Porém, no caso dos autos, tendo os reclamantes alegado prejuízo irreparável, estando em causa 
a garantia que foi constituída por hipoteca legal de imóvel de valor muito superior às quantias em 
execução, bem como como a apreciação da legalidade da recusa da garantia por eles proposta (inde-
pendentemente de a sua pretensão se dirigir à substituição da dita hipoteca ou à prestação de garantia 
na sequência da informação prestada pelo serviço de finanças) é de aceitar, conforme foi decidido, que 
seja tenha procedido à apreciação e decisão imediata da reclamação, nos termos do previsto na alínea d) 
do n.º 3 do citado art. 278º do CPPT, sendo que, como a sentença refere, mesmo estando constituída a 
hipoteca que assegurará o pagamento da dívida, deverá apreciar -se não se há prejuízo imediato por a 
reclamação não subir imediatamente mas sim se tal prejuízo virá a existir se a subida só ocorrer depois 
da penhora ou depois da venda, conforme for o caso.

Improcede, portanto, nesta parte, a alegação da recorrente Fazenda Pública.
II  - Quanto à questão relativa à legalidade da constituição de hipoteca legal [Conclusões i) 

a x)].
5.1. Quanto a esta matéria, a recorrente Fazenda Pública discorda do decidido porque, em seu 

entender, no âmbito da normal tramitação do processo de execução fiscal podem ser praticados, quer 
actos materialmente administrativos, quer actos de puro trâmite, sendo que o acto que determina a 
constituição de hipoteca legal não é um acto administrativo em matéria tributária, mas antes um acto 
de puro trâmite ou, dito de outra forma, um acto sem carácter jurisdicional praticado pela Autoridade 
Tributária no âmbito da execução fiscal enquanto mera “auxiliar” na prossecução do escopo judicial 
da execução. E cita em seu apoio o entendimento jurisprudencial que, segundo ela, decorre dos acs. 
do STA, nos acs. de 7/12/2011 (rec. n.º 01054/11), de 23/2/2012 (rec. n.º 059/12), de 7/3/2012 (rec. 
n.º 0185/12) e de 12/4/2012 (rec. n.º 0247/12).

E, por isso, toda a fundamentação da sentença recorrida para decidir da forma que o fez enferma 
de um vício de raciocínio ao pressupor que o acto que determina a constituição de hipoteca legal pelo 
OEF é um acto administrativo, sujeito às exigências próprias desse tipo de actos, ao nível da funda-
mentação, do direito de audição e da notificação aos interessados, sendo que, quanto a esta última 
vertente, ainda que se entendesse que os reclamantes não tiveram conhecimento do acto que ordenou 
a constituição de hipoteca legal (o que não se concebe, conforme demonstrado), tratar -se -ia de um 
requisito de eficácia do acto, que em nada afectaria a sua validade, nos termos dos arts. 36º, n.º 1 do 
CPPT e 77º, n.º 6 da LGT.

Vejamos.
5.2. De acordo com o disposto no art. 50º da LGT, o património do devedor constitui a garantia 

geral dos créditos tributários e, para garantia desses créditos, a AT dispõe «Do direito de constituição, 
nos termos da lei, de penhor ou hipoteca legal, quando essas garantias se revelem necessárias à co-
brança efectiva da dívida ou quando o imposto incida sobre a propriedade dos bens» (al. b) do n.º 2 
do art. 50º da LGT).

Por sua vez, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 169º do CPPT (Suspensão da execução. Garan-
tias) «A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, a impugnação 
judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda (…) desde que 
tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195º ou prestada nos termos do artigo 199º ou a 
penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, o que será informado no processo 
pelo funcionário competente.»
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E no art. 195º do mesmo CPPT (Constituição de hipoteca legal ou penhor) dispõe -se, além do 
mais, que:

«1  - Quando o interesse da eficácia da cobrança o torne recomendável, o órgão da execução 
fiscal pode constituir hipoteca legal ou penhor.

2  - A hipoteca legal é constituída com o pedido de registo à conservatória competente, que é 
efectuado por via electrónica, sempre que possível.

(…)»
5.3. Como decorre do disposto no art. 103º da LGT, e tem sido repetidamente afirmado pela juris-

prudência deste STA, o processo de execução fiscal tem natureza judicial, na totalidade, e embora a AT 
nele possa praticar actos que não tenham natureza jurisdicional é garantido aos interessados o direito 
de reclamação para o juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos aí praticados 
por órgão da AT.

Entre os actos que podem ser praticados pela AT no processo de execução fiscal inclui -se a cons-
tituição de hipoteca legal, nos casos enunciados nos arts. 50º da LGT e 195º do CPPT.

Ora, apesar das divergências que, a respeito da natureza de determinados actos praticados 
pela AT na execução fiscal, se têm manifestado na jurisprudência deste STA [de que são exemplo, 
os arestos de 7/12/2011 (rec. n.º 01054/11), de 7/3/2012 (rec. n.º 0185/12) e de 12/4/2012 (rec. 
n.º 0247/12) referenciados pela recorrente; mas não já o ac. de 23/2/2012, rec. n.º 059/12, também 
indicado, pois que, neste, se entendeu que a dispensa de prestação de garantia é um acto material-
mente administrativo, embora, face à urgência objectiva, revelada pela norma ínsita no art. 170º do 
CPPT, de prolação dessa decisão, deva apelar -se (por força da aplicação subsidiária desta norma 
em conformidade com o disposto no art. 2º, alínea c) da LGT) ao regime contido no CPA, cujo 
art. 103º, n.º 1, estabelece que não há lugar a audiência dos interessados quando a decisão seja ur-
gente], afigura -se -nos que no caso vertente, pelo menos o acto substanciado no reclamado despacho 
proferido em 23/9/2011, tem natureza materialmente administrativa, dado que se trata de acto em 
que o OEF determinou a constituição de hipoteca legal porque «tem um real interesse na eficácia 
da cobrança da dívida exequenda e do acrescido».

Ou seja, contrariamente ao entendimento da recorrente, temos para nós que o acto de constitui-
ção da hipoteca legal aqui em questão se qualifica como verdadeiro acto administrativo em matéria 
tributária e não como mero acto de trâmite, uma vez que não se confina nos estreitos limites da 
ordenação intraprocessual, antes projecta externamente efeitos jurídicos numa situação individual 
e concreta ― cfr. art. 120º do CPA (4) ― sendo que essa decisão da AT de proceder à constituição 
de tal hipoteca legal, e apesar do posterior despacho (de 25/10/2011) no sentido de determinar a 
suspensão da execução por os reclamantes terem manifestado a intenção de impugnar a divida 
exequenda – art. 169º n.º 2 do CPPT (atribuindo, assim, uma nova justificação àquele acto anterior 
de constituição da hipoteca) implica e determina manifestos reflexos na esfera jurídica dos ora 
recorridos. A AT surge, ali, nas suas vestes de sujeito activo da relação tributária, agindo com base 
na verificação de requisitos que só a ela cabe apreciar (quando a garantia se revele necessárias à 
cobrança efectiva da dívida ou quando o imposto incida sobre a propriedade dos bens»  - alínea b) 
do n.º 2 do art. 50º da LGT) ou, no texto do n.º 1 do art. 195º do CPPT, quando o interesse da 
eficácia da cobrança o torne recomendável.

Ora, como aprofundadamente se deixou dito no citado acórdão de 23/2/2012, rec. n.º 59/11 
e na declaração de voto lavrada no também citado acórdão de 7/372012, rec. n.º 185/12, quando o 
OEF «instaura, conduz e tramita a execução fiscal constitui um sujeito processual que age como 
interlocutor no diálogo processual, “substituindo” o juiz e praticando nele todos os actos que, não 
contendendo com qualquer composição de interesses, sejam legalmente necessários para a obtenção 
do fim a que o processo se destina. E a competência que detém o processo não brota, em princípio, 
da função tributária exercida pela Administração Fiscal nem emana de um poder de autotutela exe-
cutiva da Administração, resultando, antes, de uma competência que a lei lhe confere para intervir no 
processo judicial como órgão auxiliar ou colaborador operacional do Juiz. Razão por que, todos os 
actos inscritos no procedimento processual pelos sujeitos processuais (partes, mandatários, órgão da 
execução, funcionários, juiz) estão submetidos a estritas regras processuais, que encontram previsão 
nas normas que regulam o processo tributário e, subsidiariamente, nas normas inscritas no CPC por 
força do disposto no artigo 2º, alínea e), do CPPT.

Todavia, já assim não será nos casos em que no procedimento processual surge “enxertado” um 
procedimento administrativo/tributário, em que a Administração Tributária actua como tal, no exercício 
da sua função tributária, agindo sobre a relação jurídica tributária estabelecida entre si (como sujeito 
activo) e o contribuinte (como sujeito passivo) ou sobre a obrigação que dela emana, produzindo actos 
materialmente administrativos em matéria tributária, pois a estes procedimentos tributários há que 
aplicar os princípios gerais que regulam a actividade administrativa e as normas que a LGT prevê 
para os procedimentos tributários…».
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No caso, o chefe de Serviço de Finanças de Mangualde, através do acto/despacho aqui em causa, 
determinou a constituição de hipoteca legal sobre o questionado prédio urbano «visto que a Fazenda 
Pública tem um real interesse na eficácia da cobrança da dívida exequenda e do acrescido» e tal hipo-
teca se destina a «garantir a quantia exequenda no processo de execução fiscal 2550201101009230 e 
respectivos juros de mora vencidos e vincendos, bem como as custas processuais, consubstanciando-
-se a dívida exequenda, àquela data, “no montante de € 100.041,90 e acrescido no valor de € 432,53, 
constituído por juros de mora no montante de € 121,86 e custas processuais no valor de € 310,67”, em 
que são executados os reclamantes». E no subsequente despacho de 25/10/2011 considerou -se, face à 
constituição de tal hipoteca, suspensa a execução fiscal, seguindo -se, ainda, o despacho de 29/12/11 
que, concordando com o projecto de decisão elaborado pelos Serviços da AT na sequência do direito 
de audição, determinou a sua conversão em decisão definitiva, indeferindo, portanto, os requerimentos 
dos reclamantes. Ou seja, como diz o MP, a constituição da hipoteca em causa mostra -se alegadamente 
fundada no «real» interesse da eficácia da cobrança.

É certo que na redacção inicial do n.º 1 do art. 195º do CPPT, a constituição de penhor ou hipoteca 
só podia ocorrer quando existisse um «risco financeiro», ao passo que com a actual redacção (resul-
tante da Lei n.º 53-A/2006, de 29/12) se admite a constituição da hipoteca legal ou penhor quando «o 
interesse da eficácia da cobrança o torne recomendável».

Porém, como salienta o cons. Lopes de Sousa, se anterior redacção («risco financeiro») revelava 
que, mesmo relativamente aos impostos que incidam sobre a propriedade dos bens, a constituição de 
penhor ou hipoteca só era admissível quando existisse um perigo sério de que sem a constituição da-
quelas garantias pudesse fracassar a cobrança do imposto, a alteração da redacção, neste ponto, «parece 
não ter alcance prático apreciável, uma vez que a eficácia da cobrança recomendará a constituição 
de hipoteca legal ou penhor nos casos em que existir risco financeiro, isto é, esteja em perigo a pos-
sibilidade de cobrança da dívida. Eventualmente, a alteração terá por pressuposto que a expressão 
«risco financeiro» pode apontar no sentido de se tratar de situação em que esteja em causa a cobrança 
de uma quantia elevada, mas não é esse o significado literal da expressão. De qualquer forma, com 
a nova redacção fica claro que a constituição da hipoteca legal ou penhor não depende do montante 
em causa, mas sim da necessidade (sempre presente …) e não inconveniência dessa constituição para 
assegurar a efectivação da cobrança.»

E também o facto de na nova redacção (introduzida pela citada Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12) se 
omitir a referência à necessidade de fundamentação da decisão (na redacção inicial previa -se que a 
constituição da hipoteca ou do penhor fosse feita na sequência de decisão fundamentada da adminis-
tração tributária  - que é o acto constitutivo  - que deverá ser notificada ao executado, e é susceptível 
de reclamação nos termos dos arts. 276º a 278º do CPPT) não implica que tal decisão não haja de ser 
fundamentada.

«Com efeito, embora inserida num processo de execução fiscal, a prolação de uma decisão de 
constituição de garantia constitui um acto de natureza administrativa, a que têm de ser aplicados os 
requisitos procedimentais exigidos para tal tipo de actos. Por isso, deverá interpretar -se a alteração 
legislativa introduzida no n.º 1 deste art. pela Lei n.º 53 -A/2006 como não afastando a necessidade 
de fundamentação, pois é a interpretação que se compagina com a Constituição, que impõe a funda-
mentação expressa e acessível dos actos que afectem direitos ou interesses legalmente protegidos (art. 
268º, n.º 3, da CRP).» (5)

Ora, retornando ao caso sub judice, não se vê que da fundamentação do acto em causa se possa 
concluir que a AT considerou e ponderou a existência de qualquer perigo sério de que sem a constituição 
da dita hipoteca se perfile uma impossibilidade de cobrança da dívida exequenda: o invocado «real» 
interesse da eficácia da cobrança ou, na alegação do MP, o montante elevado da dívida exequenda 
(100.041,90 Euros) e acrescido (Euros 432,53) e a circunstância de se tratar de dívida de IRS, nada 
adiantam sobre aqueles requisitos. (6)

Daí que, em consequência, e independentemente da questão atinente à também invocada falta 
notificação aos reclamantes da constituição da hipoteca legal, se concorde com a decisão recor-
rida:

a) quando, por um lado, conclui que o questionado acto praticado pelo OEF não está fundamentado, 
uma vez que (apesar de a lei impor a justificação, ainda que sucinta e mesmo por remissão, sobre as 
razões pelas quais era recomendável ao interesse da eficácia da cobrança da dívida exequenda a consti-
tuição de hipoteca legal) perante a fundamentação constante do despacho em questão, não foi possível 
aos reclamantes, mesmo em termos de um “destinatário normal”, perceberem a concreta motivação que 
levou o OEF à constituição da hipoteca legal, ou seja, quais foram os fundamentos que para garantir 
a eficácia da cobrança, em concreto, recomendaram a constituição da hipoteca legal, o que implica a 
anulação de tal acto, a qual se reflecte nos actos que com base nele foram praticados, nomeadamente 
a constituição da hipoteca.

Acrescendo que, também o despacho datado de 25/10/2011, ao determinar a suspensão da 
execução por terem os reclamantes manifestado a intenção de impugnar a dívida exequenda  - arti-
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go 169º, n.º 2 do CPPT, veio atribuir uma nova justificação à constituição da hipoteca, já anterior-
mente constituída, reportando agora à suspensão do processo executivo, isto é, atribuindo o OEF 
à mencionada hipoteca legal uma justificação que antes não tinha feito nem podia fazer porque 
em face deste normativo, esta suspensão dependeria da manifestação por parte dos reclamantes da 
intenção de impugnação.

b) e quando, por outro lado, também conclui que, por não ter ocorrido a audiência prévia dos 
reclamantes, como era imposto pelos arts. 60º da LGT, 45º do CPPT e 100º a 103º do CPA, ocorre essa 
alegada preterição de formalidade legal, igualmente geradora da respectiva anulação.

Improcedem, portanto, as Conclusões i) a x) das alegações do recurso.
III  - Quanto à questão relativa à idoneidade do penhor de créditos que os reclamantes ofe-

receram como garantia [Conclusões y) a oo)]
6.1. A sentença considerou que, atentos os arts. 52º da LGT e 169º, n.º l, 195º e 199º do CPPT, os 

fundamentos invocados pela AT referentes ao grau de risco da execução da garantia introduzem uma 
restrição ao conceito de idoneidade da garantia que não tem suporte legal, não constituindo parâmetros 
relevantes no juízo de aferição da idoneidade da garantia oferecida.

A Fazenda Pública alega, por seu lado, que não ocorreu o invocado vício de violação de lei, pois 
que, resultando dos citados normativos que pode a cobrança da dívida tributária ser suspensa através 
de prestação de garantia idónea, estando a AT vinculada à lei e havendo que observar o princípio da 
indisponibilidade dos créditos fiscais e a proibição da concessão de moratórias no seu pagamento, a 
expressão “garantia idónea” consubstancia um conceito impreciso/indeterminado, conferindo ao ór-
gão competente o poder de apreciar, no caso concreto, a adequação do meio oferecido para assegurar 
a cobrança efectiva da dívida exequenda, abrindo, neste ponto, uma margem de discricionariedade à 
Administração.

E na falta de uma definição legal de garantia idónea, pode afirmar -se que o conceito de idoneidade 
depende da capacidade de, em caso de incumprimento do devedor e da correspondente necessidade de 
a executar, assegurar a efectiva cobrança dos créditos garantidos  - arts. 169º, 199º e 217º do CPPT, ex 
vi n.º 2 do art. 52º da LGT (acórdão do STA, de 21/9/2011, rec. n.º 0786/11 e Jorge Lopes de Sousa, 
CPPT anotado e comentado, 6ª edição, Áreas Editora, Volume III, anotação 2 ao art. 199º).

Ora, no caso vertente, o objecto do penhor consubstancia um direito de crédito futuro (ainda não 
vencido), a sociedade devedora deste crédito é uma SGPS e o seu activo é constituído por participações 
sociais e créditos sobre participadas, sendo que o património destas sociedades é constituído por um 
tipo de activos com grande oscilação em termos de valor de mercado, além da sua possibilidade de 
liquidação quase instantânea.

E tendo o a AT sido alheia ao contrato celebrado entre os reclamantes e a SGPS, S.A., então, 
em caso de incumprimento desse contrato, no caso de transmissão das acções ou outras situações, o 
credor fica sem possibilidades de assegurar a realização do seu crédito, situações que não são passíveis 
de controlo pela AT, o que determinou um juízo de inidoneidade do penhor por parte da mesma AT.

Porém, sendo certo que a lei não densifica o conceito de idoneidade da garantia, na sentença 
recorrida a idoneidade do penhor de créditos vem reportado apenas à suficiência abstracta em termos 
de valor, mas sem que esteja cumprido o requisito da segurança bastante para se ter por acautelada a 
dívida tributária, o que pode comprometer a eficaz e regular cobrança da dívida tributária.

6.2. A recorrente carece, todavia, de razão legal.
A substituição da garantia encontrava -se (na redacção à data) prevista e regulada no art. 52º da 

LGT, cujo n.º 5 dispunha: «A garantia pode, uma vez prestada, ser excepcionalmente substituída, em 
caso de o executado provar interesse legítimo na substituição e daí não resulte prejuízo para o credor 
tributário.»

Refira -se desde já, que, como referem Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge 
Lopes de Sousa, (7) embora numa interpretação literal a referência a «garantia prestada» pareça deixar 
de fora do âmbito da norma as garantias constituídas nos termos do art. 195º do CPPT, comparando o 
texto dos nºs. 1 e 2 desse mesmo art. 52º (em que também só se faz referência aos casos de prestação 
de garantia) com o n.º 1 do art. 169º do CPPT, «é evidente que neste último se ampliaram os meios 
de garantir a dívida, pelo que, sendo a segurança da viabilidade da cobrança da dívida exequenda e 
do acrescido o que verdadeiramente está em causa no art. 52ºm, o seu regime deverá estender -se aos 
outros meios de garantia admitidos pelo CPPT, inclusivamente as garantias constituídas e a penhora.»

De acordo, pois, com o art. 52º da LGT, admite -se, embora com carácter excepcional, a substi-
tuição da garantia prestada, fazendo depender essa substituição da verificação de dois requisitos: a) 
o executado faça prova de interesse legítimo nessa substituição; b) e daí não resulte prejuízo para o 
credor tributário.

6.3. Por outro lado, no art. 199º do CPPT (Garantias) dispõe -se:
«1  - Caso não se encontre já constituída garantia, com o pedido deverá o executado oferecer 

garantia idónea, a qual consistirá em garantia bancária, caução, seguro -caução ou qualquer meio 
susceptível de assegurar os créditos do exequente.
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2  - A garantia idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda, a requerimento do 
executado e mediante concordância da administração tributária, em penhor ou hipoteca voluntária, 
aplicando -se o disposto no artigo 195º, com as necessárias adaptações.

(…)
5  - No caso de a garantia apresentada se tornar insuficiente, a mesma deve ser reforçada nos 

termos das normas previstas neste artigo.
(…)
10  - Em caso de diminuição significativa do valor dos bens que constituem a garantia, o órgão 

da execução fiscal ordena ao executado que a reforce ou preste nova garantia idónea no prazo de 15 
dias, com a cominação prevista no n.º 8 deste artigo.

(…)»
6.4. No caso vertente, o que o OEF considerou para indeferir o pedido de substituição da ga-

rantia constituída foi (cfr. n.º 12 do Probatório) que o tipo de garantia oferecida pelos reclamantes 
[constituição de penhor sobre parte de um crédito que detinham sobre a “SAMOVES, SGPS, S.A.”, 
no montante de Euros 182.250,00 (posteriormente rectificado para Euros 365.000,00 – cfr. nºs. 8 
a 10 do Probatório)] em substituição da hipoteca legal, «faz emergir, de forma evidente, o maior 
grau de risco que lhe está associado, não só pelo facto de estarmos a lidar com fluxos financeiros 
futuros, como pela própria incerteza que envolve o contexto empresarial actual», sendo «esses 
factores que em termos de idoneidade, colocam o penhor do crédito oferecido num patamar subs-
tancialmente inferior em relação à garantia já constituída e faz com que, da substituição pretendida, 
resulte num prejuízo para o credor tributário»

Ou seja, no essencial, o indeferimento do pedido assenta, portanto, num eventual prejuízo para o 
credor, derivado da menor eficácia da garantia oferecida em substituição.

Ora, dado que n.º 5 do art. 52º da LGT, ao possibilitar que o devedor requeira a substituição da 
garantia prestada ou constituída numa determinada execução por outra que ele esteja legitimamente 
autorizado por lei a prestar, quando tal não afecte os fins da execução, remete, necessariamente, para as 
garantias indicadas no art. 199º do CPPT é de concluir, como se conclui no ac. deste STA, de 15/2/2012, 
rec. n.º 0126/12 (8) o seguinte:

«Na execução fiscal confluem dois interesses conflituantes: o da administração fiscal na realiza-
ção da cobrança célere dos seus créditos e o direito do executado em discutir a legalidade da dívida 
exequenda. Dando prevalência ao primeiro, a lei faz depender a suspensão da execução da prestação 
de garantia idónea, que cubra a totalidade da dívida exequenda.

O que significa que a garantia há -de ser adequada a satisfazer o interesse da exequente, mas sem 
onerar ou afectar de forma grave os interesses legítimos do executado. (…)

Assim se compreende que legislador tenha consagrado no art. 199º do CPPT um conceito amplo 
de garantia idónea, com vista a acautelar a maior ou menor dificuldade para o executado em conseguir, 
sem onerar excessivamente a sua situação, apresentar garantia adequada a suspender a execução. E, 
no mesmo sentido, se deve entender o facto de não se estabelecer nenhuma preferência ou qualquer 
graduação das garantias, em conformidade com a sua maior ou menor eficácia resultante da maior 
ou menor liquidez imediata.

Em conformidade com a melhor doutrina, diz -se que na lei processual fiscal vigora como que 
“um princípio geral da equivalência da caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca 
(uma vez que, na presença de qualquer uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição 
deduzida), devendo ser aceite pelo órgão exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva 
os interesses do executado” (Neste sentido, cfr. RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 2ª ed., 
Almedina, Coimbra, 2006, p.78.).

No mesmo sentido, estando em causa um pedido de substituição de bens penhorados por 
garantia bancária, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 7/12/2011, proc. n.º 1006/11, ficou 
consignado que tal substituição seria admissível, ponto é que “a garantia cubra a totalidade do 
crédito exequendo e acrescido, atenta a previsível duração do processo, pois apenas a garantia 
da totalidade da dívida exequenda controvertida e acrescido garantem a suspensão da execução 
até à decisão do pleito”.

Considerando o exposto, podemos extrair desde já uma ilação no sentido de que, quando o n.º 5 
do art. 52º da LGT permite, ainda que a título excepcional, a substituição de uma garantia por outra, 
essa substituição há -de abranger qualquer das garantias previstas no art. 199º do CPPT, porque todas 
são consideradas idóneas pela lei.

Por outro lado, do exposto resulta igualmente que o prejuízo para o credor na substituição não 
pode alicerçar -se na melhor ou menor qualidade ou eficácia das garantias em causa. (…)

… o objectivo do legislador não é dotar a Administração fiscal de garantia absoluta do seu cré-
dito, tanto mais que o mesmo é ainda incerto, mas tão -só de “garantia idónea”, que o mesmo é dizer 
adequada ao fim em vista».
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E quando o legislador se refere ao penhor no art. 199º do CPPT, como um exemplo de garantia 
idónea, ele não ignora as particularidades desta garantia, valorando -a, ainda assim, como uma garantia 
idónea idêntica às demais, porque igualmente adequada a cumprir os objectivos subjacentes à prestação 
de garantia.

Argumentar -se -á que, em relação à hipoteca voluntária e ao penhor, a lei impõe a concordância 
da administração tributária, o que significa maior liberdade na apreciação do pedido.

«Mas essa maior liberdade implica deveres acrescidos de fundamentação, devendo a recusa 
alicerçar -se em razões objectivas, que hão -de assentar fundamentalmente na insuficiência dos bens 
objecto da garantia, pois que aí sim poderá haver prejuízo para o credor (nº 5 do art. 52º da LGT), 
bem como observar o princípio da proporcionalidade (Referindo -se ao poder discricionário da Admi-
nistração fiscal, na interpretação e aplicação do n.º 2 do art. 199º do CPPT, o Acórdão deste Supremo 
Tribunal, de 21/9/2011, proc. n.º 786/11, refere que “Para além da correcção da interpretação da 
norma e da verificação dos pressupostos da sua aplicação, que no caso não está em causa, restará 
sempre a observância do princípio da proporcionalidade, ou seja, do «iter» lógico seguido pela ad-
ministração na valoração dos elementos da situação concreta e da correcção interna dos raciocínios 
lógico -discursivos que presidiram à aplicação da norma ao caso concreto.”).

Por outro lado, conjugando o art. 199º do CPPT e o n.º 5 (segunda parte) do art. 52º da LGT, 
a mera invocação do risco hipotético de mercado ou o menor grau de liquidez da hipoteca» (ou do 
penhor, no caso que nos ocupa) «não pode consubstanciar por si só prejuízo para o credor na subs-
tituição, uma vez que se trata de risco característico … que o legislador já ponderou ao considerá -la 
“garantia idónea” para suspender a execução. (…)

Em suma, a partir do momento que a garantia oferecida cubra a totalidade do crédito exequendo 
e acrescido, a Administração fiscal não pode recusar a substituição com fundamento em aspectos 
qualitativos das garantias, sob pena de incorrer em errónea interpretação e aplicação do art. 199º do 
CPPT conjugado como n.º 5 do art. 52º da LGT.

E não se vislumbra que desta interpretação resulte prejuízo para a Administração fiscal e a garan-
tia dos créditos na execução fiscal» até porque a lei lhe permite «em caso de diminuição significativa 
do valor dos bens que constituem a garantia, ordenar o reforço da mesma, nos termos do disposto no 
n.º 9 do art. 199º do CPPT e n.º 3 do art. 52º da LGT.

A Administração fiscal goza, desta forma, de lata margem de liberdade na aplicação destes me-
canismos, que lhe permitem assegurar o crédito exequendo, mas tem de obedecer à lei nos aspectos 
vinculados, não podendo na interpretação e aplicação da mesma pôr em causa as valorações que são 
próprias do legislador, subvertendo o sentido e alcance que o mesmo pretendeu dar às normas, em 
especial aos arts. 199º do CPPT e 52º, n.º 5, da LGT.

A proceder a interpretação sufragada pela Administração fiscal, esta passaria a estar legitimada 
a estabelecer uma hierarquização das garantias, em conformidade com a sua maior ou menor liquidez 
imediata, acabando assim por poder recusar não só a hipoteca como o próprio penhor, porque nor-
malmente este também não dá garantias de imediata liquidez, restringindo o quadro legal de garantias 
que o legislador quis aberto.» (9)

6.5. Em concordância com tal fundamentação (constante do citado acórdão de 15/2/2012, rec. 
n.º 0126/12 que, aliás subscrevi como adjunto) e perante o exposto, porque os despachos reclamados 
proferidos em 25/11/2011 e 29/12/2011 (que não aceitarem a garantia oferecida pelos reclamantes com 
vista à suspensão do processo executivo n.º 2550201101009230) incorreram em vício de violação de 
lei que determina a respectiva anulação, a decisão recorrida também quanto a esta matéria sempre seria 
de confirmar, improcedendo, portanto, as Conclusões y) a oo) das alegações de recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs (Voto a decisão com a reserva de que tenho dúvidas de que a constituição de hipoteca se possa 
integrar no conceito de acto para os efeitos do artº 120º do CPA.)

(1) In CPPT anotado, Vol. IV, pág. 305 a 309, 6ª Edição, 2011, Áreas Editora.
(2) Loc. cit.
(3) Ibidem, 305/306.
(4)  Expressamente neste sentido, cfr. também o cons. Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 

Anotado e comentado, Vol. III, anotações 2, 6 e 7 ao art. 195º, pp. 390 a 393, 6ª Edição, 2011, Áreas Editora.
(5) Jorge Lopes de Sousa, loc. cit. anotação 7 ao art. 195º, pp. 392/393.
(6) E nesta óptica, mesmo que se entendesse que não estamos perante um acto administrativo mas, antes, perante um acto 

trâmite do processo executivo, também faltaria a necessária fundamentação exigível à luz do disposto no art. 158º do CPC.
(7) Cfr. Lei Geral Tributária, Anotada e comentada, 4ª edição, 2012, anotação 4 ao art. 52º, pp. 424 e 425.
(8) Aresto cujo texto passaremos a seguir.
(9) No mesmo sentido cfr. também o ac. deste STA, de 14/3/2012, rec. n.º 208/12. 
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 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Prescrição. IRS. «Paragem do processo». Artigo 49.º, n.º 2 da LGT, na redacção an-
terior à da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro.

Sumário:

O processo executivo deve considerar -se «parado» quando nele não sejam praticados 
actos, legalmente impostos ou permitidos, com a finalidade da prossecução da 
execução para cobrança da dívida exequenda ou, dito de outro modo, a expressão 
paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao 
sujeito passivo (artigo 49.º, n.º 2 LGT) deve ser interpretada à luz da norma constante 
do artigo 285.º CPC (interrupção da instância), pelo que a paragem do processo 
de execução fiscal subsiste enquanto nele não forem praticados, por negligência 
da administração tributária, actos da respectiva tramitação, legalmente impostos 
ou permitidos, dirigidos à prossecução da cobrança coerciva da dívida exequenda.

Processo n.º 740/12 -30.
Recorrente: Rui Miguel Pires Teixeira.
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 – Rui Miguel Pires Teixeira, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da 

sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 25 de Novembro de 2011, que indeferiu a reclamação por 
si deduzida contra o despacho da Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 8, de 18 de Julho de 2011, 
que não lhe reconheceu a prescrição da dívida objecto de cobrança coerciva no processo de execução 
fiscal n.º 3107200501106570 (IRS de 2000).

O recorrente conclui as suas alegações de recurso nos seguintes termos:
I – Desde a citação, o processo executivo esteve parado por facto que não é imputável ao Recor-

rente até ao dia 12 de Dezembro de 2006.
II – Entre estas duas datas – 23 de Setembro de 2005 e 12 de Dezembro de 2006  -, nenhum acto 

foi praticado no processo de execução pelo exequente.
III – Nenhum dos factos descritos sob os n.ºs 3, 4, 5, 6 e 7 são juridicamente idóneos para negar -se 

a conclusão de que o processo de execução fiscal esteve parado «por facto não imputável ao sujeito 
passivo»  - artigo 49.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária, na redacção anterior à entrada em vigor da Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro.

IV – Com efeito, o conceito legal que importa na norma vinda de citar não é a existência de actos 
materiais indirectamente conexos com a execução, mas sim que o processo de execução esteja parado 
E que a paragem não seja imputável ao sujeito passivo.

V – A paragem do processo ocorre sempre que nele «não sejam praticados actos legalmente 
impostos ou permitidos, com a finalidade da prossecução da execução para cobrança da dívida exe-
quenda, salvo se o contrário resultar da lei,» (realçado do recorrente. Disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/879806c06c99963280 2568fc0039eae2? 
Open Document)

VI  - O artigo 258.º, do Código de Processo Civil, considera parada a execução quando ela se en-
contra sem ser movimentada por inércia do exequente que não promove os seus termos e que tem o ónus 
do impulso processual, ou seja, pelo chefe do Serviço de Finanças competente para a execução.

VII  - Os factos 3, 4, 5, 6 e 7 não cabem no âmbito de actos necessários e adequados à cobrança 
da dívida adentro do processo executivo nem se destinaram a promover os termos do processo de 
execução.

VIII  - Nenhum de tais factos constitui acto da parte processual onerada com o impulso proces-
sual no processo de execução  - o 8.º Serviço de Finanças de Lisboa nem constitui acto adequado e 
necessário à função do processo de execução  - cobrar a dívida exequenda.

IX  - E daí que tenha necessariamente que concluir -se que o processo de execução esteve parado 
entre a data da citação do Recorrente e a extracção de mandado de penhora e realização de três 
penhoras, por inércia do exequente, ou seja, do órgão de execução fiscal, já que se verificou por 
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parte deste a omissão do impulso processual em situações em que a paragem do processo deveria 
ser removida.

X – O órgão de execução não estava impedido de exercer o direito e, por isso, de promover os 
normais termos do processo de execução, apenas negligenciou os normais termos do processo de 
execução, após ter procedido à citação em 23 de Setembro de 2005,

XI – Mister é, pois, concluir que o processo de execução esteve parado entre 23 de Setembro de 
2005 e 12 de Dezembro de 2006, sem que tal paragem se tenha devido a facto imputável ao sujeito 
passivo, já que este nunca obstaculizou, dificultou ou impediu a promoção dos normais termos do 
processo de execução, sendo pois alheio a tal anómala paragem processual.

XII – E nem se esgrima  - como o fez a decisão agora sob censura – com o conteúdo do Acórdão 
do Tribunal Central Administrativo  Sul, de 16.01.2007, pois o facto que consubstancia o impulso pro-
cessual do órgão de execução fiscal não é o recebimento da comunicação do despacho de recebimento 
da oposição, mas sim a notificação do executado para prestar garantia, ordenada esta pelo órgão a 
quem cabe o ónus do impulso processual, esta sim acto praticado pelo exequente e esta sim tendente 
à prossecução da cobrança no processo de execução.

XIII – E tal impulso processual – facto n.º 9 – verificou -se, mas apenas quase três anos após o 
recebimento de tal comunicação.

XIV – Assim, o prazo de prescrição começou a correr em 1/1/2001, o Recorrente foi citado para 
a execução no dia 23/09/05, tendo o processo estado parado por facto não imputável ao agora Recor-
rente desde a referida data até 12/12/06.

XV – Deste modo, cessou o efeito interruptivo decorrente daquela citação em 23/09/06, o qual 
degenerou em suspensivo, pelo que há que somar neste caso, o tempo que decorreu após 23/09/06 ao 
que tiver decorrido até à data, pelo que a obrigação tributária em causa se encontra, assim, prescrita, 
uma vez que, nesta data, vai já decorrido o prazo de oito anos a que alude o predito artigo 48.º, n.º 1, 
da LGT.

XVI – Embora para o deferimento do entendimento defendido pelo ora Recorrente seja irrelevante 
o que dispõe o artigo 91.º, da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, a propósito da modificação do artigo 49.º, 
da Lei Geral Tributária, a decisão sob censura aplicou tal norma, para decidir como decidiu.

XVII – Não podia a decisão recorrida aplicar tal norma transitória ao caso dos autos, por evidente 
desconformidade de tal norma com a Constituição.

XVIII – Com efeito, a prescrição tem natureza substantiva, constituindo uma garantia do con-
tribuinte, tratando -se de, em matéria tão fundamental, fixar as regras do jogo definitivamente, assim 
assegurando que as regras do jogo não são mudadas a meio, garantindo as legítimas expectativas 
do particular e preenchendo a confiança e a segurança jurídicas, enquanto valores centrais do nosso 
ordenamento jurídico, a começar pelo constitucional.

XIX – A referida norma transitória não assegura tais valores, já que procede a uma súbita e ines-
perada alteração das regras aplicáveis a prazos de prescrição já em curso e referentes a obrigações 
tributárias constituídas anteriormente e viola por isso frontalmente os princípios constitucionais da 
confiança e da segurança jurídica, sendo desconforme a Constituição.

XX – Assim sendo, no caso dos presentes autos, a verdade é que aplicando o regime do 
artigo 49.º, da LGT, em vigor no momento da constituição da obrigação tributária, porque de-
saplicada por inconstitucionalidade a norma transitória constante do art.º 91.º da referida Lei 
n.º 53 -A/2006  - e mesmo pressupondo acolhida a argumentação da decisão em recurso, sempre 
teria já decorrido à data o prazo prescricional de oito anos, relativo à obrigação tributária a que 
se referem os presentes autos.

XXI – A sentença recorrida, ao decidir como decidiu, violou os artigos 48.º e 49.º, ambos da LGT 
e os princípios constitucionais da confiança e da segurança jurídica.

PEDIDO: DEVERÁ O PRESENTE RECURSO SER JULGADO PROVADO E PROCEDENTE, 
SENDO REVOGADA A DECISÃO AGORA RECORRIDA E DECLARANDO -SE A PRESCRIÇÃO 
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA A QUE SE REFEREM OS PRESENTES AUTOS.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de reclamação apresentada contra 

decisão de indeferimento de pedido de reconhecimento de prescrição de dívida tributária exequenda, 
proferida pelo órgão da execução fiscal

FUNDAMENTAÇÃO
1. O prazo de prescrição conta -se, nos impostos periódicos, desde o início do ano seguinte àquele 

seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário (art.48º n.º 1 LGT)
Os efeitos interruptivos ou suspensivos de certos factos sobre o decurso do prazo de prescrição 

são determinados pela lei vigente na data da sua verificação (art.l2º n.º2 CCivil)
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A citação, a reclamação graciosa, o recurso hierárquico, a impugnação judicial e o pedido de 
revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição (art.49º n.º1 LGT)

Na vigência da LGT (contrariamente ao que sucedia na vigência do CPT) a instauração de 
execução não é causa de interrupção da prescrição, apenas a citação produzindo o efeito interruptivo 
(art.34º nº3 CPT;art.49º n.º 1 LGT).

O facto interruptivo tem um duplo efeito:
 -instantâneo: inutilização para a prescrição do prazo decorrido até à sua verificação (artigo 326º 

n.º 1 CCivil)
 - duradouro: o novo prazo só começa a correr após o trânsito em julgado da decisão que puser 

termo ao processo judicial, após a decisão final do procedimento ou após a decisão que puser termo 
ao PEF, considerando como tal a declaração em falhas (Jorge Lopes de Sousa Sobre a prescrição da 
obrigação tributária Notas práticas 2ª edição 2010 pp.57 e 62)

O efeito interruptivo cessa se o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte/
sujeito passivo durante mais de um ano, somando -se neste caso o tempo que decorrer após este período 
ao que tiver decorrido até à data da autuação (art.49º n.º 2 LGT, redacção originária)

A expressão paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao 
sujeito passivo (art.49º n.º2 LGT) deve ser interpretada à da norma constante do art.285º CPC (in-
terrupção da instância)

Assim sendo, a paragem do processo de execução fiscal subsiste enquanto nele não forem pratica-
dos, por negligência da administração tributária, actos da respectiva tramitação, legalmente impostos 
ou permitidos, dirigidos à prossecução da cobrança coerciva da dívida exequenda

A reclamação graciosa, a impugnação judicial, o recurso hierárquico e o recebimento de oposição, 
na vigência da LGT (iniciada em 1.01. 1999),suspendem o prazo de prescrição

por motivo da paragem do processo de execução fiscal, resultante da prestação de garantia (art.49º 
n.º 4 LGT redacção da Lei n.º 53 -A/2006,29 Dezembro, com início de vigência em 1.01.2007;art.169º 
n.ºs 1 e 5 CPPT)

A revogação do art.49º nº2 LGT (cessação do efeito interruptivo do prazo de prescrição) não 
opera quanto aos processos em que já tenha decorrido o período superior a um ano de paragem 
do processo por acto não imputável ao sujeito passivo (arts.90º e 91º Lei n.º 53 -A/2006,29 De-
zembro)

2.Aplicando estas considerações ao caso sob análise:
A dívida exequenda é proveniente de IRS (ano 2000)
a) é aplicável o prazo de prescrição de 8 anos (art.48º nº1 LGT)
b)a citação efectuada em 23 setembro 2005 interrompeu o prazo de prescrição (probatório 

n.º 2;art.49º n.º 1 LGT)
c) o efeito interruptivo cessou,em consequência da paragem do processo de execução fiscal no 

período compreendido entre 23 setembro 2005(data da citação) e 12 dezembro 2006 (data da extrac-
ção do mandado de penhora e da realização das penhoras),por facto não imputável ao sujeito passivo 
(probatório nº8).

d) os factos descritos no probatório (nºs 3/7) não traduzem a prática de actos da tramitação do 
processo de execução dirigidos à cobrança coerciva da dívida exequenda, idóneos para interromper 
a paragem daquele por negligência da exequente em promover os seus termos

e) a soma dos segmentos temporais compreendidos entre 1 janeiro 2001 e 11 agosto 2005 (data 
da autuação do PEF)e entre 23 setembro 2006 (data da cessação do efeito interruptivo) e a presente 
data ultrapassa o período de 8 anos correspondente ao prazo de prescrição

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 - declaração de prescrição da obrigação tributária exequenda
 - declaração de procedência da reclamação
Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se ocorreu prescrição da dívida exequenda (IRS de 2000).
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como 

provados os seguintes factos:
1. Contra Rui Miguel Pires Teixeira, ora Reclamante, foi instaurada no Serviço de Finanças de 

Lisboa -8, em 11/08/2005, a presente execução fiscal n.º 3107200501106570, para cobrança coerciva 
de dívida de I.R.S. do ano de 2000, e respectivos juros, no valor global de €77.285,29; [Cfr. fls. 33 e 
34 dos autos  - capa do referido processo de execução e certidão de dívida n.º 2005/198601]
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2. O ora reclamante foi citado pessoalmente no processo executivo referido no n.º anterior em 
23/09/2005; [Por acordo – artigo 10.º da p.i. e 21.º da contestação. Também conforme print da tra-
mitação do PEF a fls. 64]

3. Em 20/10/2005 o ora Reclamante apresentou no Serviço de Finanças de Lisboa – 8 oposição 
à execução referida no n.º 1; [Cfr. fls. 37 e seguintes dos presentes autos]

4. Em 05/01/2006 foi admitida a oposição referida no n.º anterior, a qual foi autuada no então 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa sob o n.º 2830/05.8BELSB e correu termos na 2.a Unidade 
Orgânica do 2.º Juízo do referido Tribunal; [Cfr. fls. ora juntas, extraídas do referido processo judi-
cial – facto de que o Tribunal tem conhecimento por virtude do exercício das suas funções, conforme 
disposto no art.º 514.º, n.º 2 do CPC aplicável ex vi art.º 2.º alínea e) do CPPT]

5. Em 17/01/2006 foi comunicado ao serviço de Finanças de Lisboa 8 a admissão liminar da re-
ferida Oposição; [Cfr. fls. ora juntas, extraídas do referido processo judicial – facto de que o Tribunal 
tem conhecimento por virtude do exercício das suas funções, conforme disposto no art.º 514.º, n.º 2 do 
CPC aplicável ex vi art.º 2.º alínea e) do CPPT]

6. Em 14/03/2006 o Representante da Fazenda Pública requereu no processo de execução fiscal 
identificado em 1. informações referentes ao visado processo, em virtude da admissão liminar do 
processo de oposição, referida em 4; [Cfr. fls.62 dos autos]

7. No seguimento do ofício referido no ponto anterior, o Serviço de Finanças de Lisboa 8 elaborou a 
informação requerida, em 20/03/2006, enviando -a para a Representação da Fazenda Pública;[Cfr.59/60 
dos autos]

8. Em 12/12/2006 foi extraído mandado de penhora dos bens do executado e realizadas três 
penhoras de valores e rendimentos; [Cfr. print da tramitação do PEF a fls. 64 dos autos]

9. Em 22/09/2008 foi enviada notificação ao ora Reclamante para prestar garantia, no seguimento 
da apresentação da Oposição referida em 3., sob cominação de, não o fazendo, o processo executivo 
seguir seus normais termos; [Cfr. ofício de fls. 69 dos autos]

10. Em 09/11/2010 o ora Reclamante arguiu junto do órgão de execução fiscal a prescrição da 
dívida exequenda; [Cfr. fls. 99 dos autos]

11. Em 18/07/2010 a Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 8 (em substituição) proferiu des-
pacho considerando não verificada a invocada prescrição; [Cfr. fls. 97/98 dos autos]

12. Em 20/07/2011 foi recebido pelo mandatário do ora Reclamante ofício do Serviço de Finanças 
de Lisboa 8, dando -lhe conhecimento do despacho referido no n.º anterior; [Cfr. data e assinatura 
apostas no aviso de recepção a fls. 94 e oficio n.º 10752 a fls. 95 dos autos]

13. A presente reclamação foi enviada para o Serviço de Finanças de Lisboa 8, por correio, em 
29 -07 -2011; [Cfr. fls. 31 dos autos]

6 – Apreciando.
6.1 Da prescrição da dívida exequenda (IRS/2000)
A sentença recorrida julgou não prescrita a dívida exequenda – IRS do ano de 2000 – por ter en-

tendido que, antes de 1 de Janeiro de 2007 (data da entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, 
que revogou o n.º 2 do artigo 49.º da Lei Geral Tributária – LGT – até então vigente), não se completara 
um ano de paragem do processo executivo por facto não imputável ao sujeito passivo, razão pela qual 
a citação do executado teria interrompido o decurso do prazo de prescrição, não se transmutando tal 
interrupção em mera suspensão da prescrição em virtude do disposto no n.º 2 do artigo 49.º da LGT, 
vigente ao tempo. Para assim decidir, considerou a sentença recorrida que, não obstante a oposição 
deduzida pelo ora Reclamante não constituir um facto interruptivo do prazo prescricional, de acordo 
com o então previsto no artigo 49.º da LGT, (…) não deixa de ser um acto praticado no processo de 
execução fiscal, acrescendo que no ano de 2006 foram praticados diversos actos no processo execu-
tivo, conforme resulta dos factos provados sob os n.ºs 5 a 8 (cfr. sentença recorrida, a fls. 217 a 220 
dos autos).

Discorda do decidido o recorrente, alegando que nenhum dos factos descritos sob os n.ºs 3, 4, 
5, 6 e 7 são juridicamente idóneos para negar -se a conclusão de que o processo de execução fiscal 
esteve parado «por facto não imputável ao sujeito passivo»  - artigo 49.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária, 
na redacção anterior à entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, sustentando que 
o prazo de prescrição começou a correr em 1/1/2001, o Recorrente foi citado para a execução no dia 
23/09/05, tendo o processo estado parado por facto não imputável ao agora Recorrente desde a referida 
data até 12/12/06, pelo que cessou o efeito interruptivo decorrente daquela citação em 23/09/06, o qual 
degenerou em suspensivo, pelo que há que somar neste caso, o tempo que decorreu após 23/09/06 ao 
que tiver decorrido até à data, estando, pois, prescrita a dívida uma vez que, nesta data, vai já decorrido 
o prazo de oito anos a que alude o predito artigo 48.º, n.º 1, da LGT.

O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Supremo tribunal, no seu parecer junto 
aos autos e supra transcrito, sustenta que o recurso merece provimento, pois a expressão paragem 
do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo (art.49º n.º2 
LGT) deve ser interpretada à luz da norma constante do art.285º CPC (interrupção da instância), e 
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assim sendo, a paragem do processo de execução fiscal subsiste enquanto nele não forem praticados, 
por negligência da administração tributária, actos da respectiva tramitação, legalmente impostos ou 
permitidos, dirigidos à prossecução da cobrança coerciva da dívida exequenda, sendo que os factos 
descritos no probatório (nºs 3/7) não traduzem a prática de actos da tramitação do processo de execu-
ção dirigidos à cobrança coerciva da dívida exequenda, idóneos para interromper a paragem daquele 
por negligência da exequente em promover os seus termos.

Vejamos.
Não se discute nos presentes autos qual o prazo de prescrição aplicável, nem qual o seu termo 

inicial, pois que estando em causa IRS de 2000 o único prazo que o poderia ser é o de 8 anos, previsto 
no n.º 1 do artigo 48.º da LGT, contado desde o dia 1 de Janeiro de 2001, em razão do disposto no n.º 2 
do artigo 48.º da LGT e atendendo ao carácter periódico do imposto em causa.

Assim, se o prazo decorresse ininterruptamente, a prescrição teria tido lugar no dia 1 de Janeiro 
de 2009.

Tal não sucedeu, porém, pois que, de acordo com o n.º 2 do probatório fixado, o executado foi 
citado em 23/09/2005, atribuindo o n.º 1 do artigo 49.º da LGT na redacção vigente à data (a que lhe 
foi conferida pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho) à citação o efeito de interromper a prescrição, efeito 
este que, por força do n.º 2 do mesmo preceito legal (na redacção vigente até à entrada em vigor da 
Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro), cessaria, transformando -se em mera suspensão do prazo, 
em virtude da paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo.

É precisamente neste ponto – o de saber se houve ou não paragem do processo de execução por 
mais de um ano por facto não imputável ao sujeito passivo, após a citação e antes da entrada em vi-
gor da Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro – que divergem o decidido e o recorrente, sendo este 
acompanhado pelo Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal.

Entendeu a sentença recorrida que os factos elencados nos números 3 a 7 do probatório, ocorri-
dos entre 20/10/2005 e 20/03/2006 revelam que o processo de execução não esteve parado, pois que 
a ele foi deduzida oposição (cfr. o n.º 3 do probatório), esta foi admitida e autuada no tribunal (cfr. 
o n.º 4 do probatório), foi comunicado ao Serviço de Finanças a sua admissão liminar (cfr. o n.º 5), 
nela o Representante da Fazenda Pública requereu informações (cfr. o n.º 6) e o Serviço de Finanças 
elaborou a informação requerida e enviou -a para a Representação da Fazenda Pública (cfr. o n.º 7 do 
probatório fixado).

Os factos supra elencados demonstram que a oposição à execução não esteve parada naquele 
período, mas nada demonstram quanto à não paragem da execução fiscal, pois que a dedução de opo-
sição à execução, por si só, não suspende a execução instaurada, nem é, por isso mesmo, só por si facto 
suspensivo do prazo de prescrição (só o sendo quando acompanhada da prestação de garantia – cfr. 
o n.º 4 do artigo 49.º da LGT, na redacção da Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro, aplicável aos 
factos ocorridos após a sua entrada em vigor).

Como bem diz o recorrente, citando o Acórdão deste Supremo Tribunal de 7 de Fevereiro de 
1996, rec. n.º 19.872 – para efeitos do n.º 2 do arrigo 49.º da LGT (e bem assim dos diplomas que o 
precederam que continham idêntica disposição), o processo executivo deve considerar -se “parado” 
quando nele não sejam praticados actos, legalmente impostos ou permitidos, com a finalidade da 
prossecução da execução para cobrança da dívida exequenda ou, nas palavras do Excelentíssimo 
Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, a expressão paragem do processo por período supe-
rior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo (art.49º n.º2 LGT) deve ser interpretada à 
luz da norma constante do art.285º CPC (interrupção da instância), pelo que a paragem do processo 
de execução fiscal subsiste enquanto nele não forem praticados, por negligência da administração 
tributária, actos da respectiva tramitação, legalmente impostos ou permitidos, dirigidos à prossecução 
da cobrança coerciva da dívida exequenda.

No caso dos autos, verifica -se, pois que, o prazo de prescrição da dívida exequenda começou a 
correr no dia 1 de Janeiro de 2001 e correu ininterruptamente até ao dia 23 de Setembro de 2005 (data 
da citação do executado – cfr. o n.º 2 do probatório), tendo decorrido, entre estas datas, 4 anos, 8 meses 
e 22 dias.

A citação interrompeu a prescrição, inutilizando para esta todo o tempo decorrido. Contudo, 
como entre a data da citação (23 de Setembro de 2005) até à das penhoras (ocorridas em 12 de 
Dezembro de 2006 – cfr. o n.º 8 do probatório), o processo de execução esteve parado por facto 
não imputável ao contribuinte por mais de um ano, pelo que o prazo de prescrição recomeçou a 
correr completado um ano a partir da data da citação, ou seja, a partir de 24 de Setembro de 2006, 
pois que nessa data não vigorava ainda a Lei n.º 53 -A/2006 e o nela disposto quanto à revogação 
do n.º 2 do artigo 49.º da LGT não se aplica aos casos em que o período de paragem do processo 
executivo por facto não imputável ao sujeito passivo se completou em momento anterior ao da sua 
entrada em vigor (1 de Janeiro de 2007).
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Ora, somando aos 4 anos, 8 meses e 22 dias do prazo decorrido antes da citação aos mais de 
5 anos e meio que decorreram entretanto a partir de 24 de Setembro de 2006, manifesto é que se com-
pletou já o prazo de 8 anos de prescrição da dívida exequenda, havendo, pois, que reconhecer razão 
ao recorrente.

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

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida, 
julgando procedente a reclamação judicial deduzida pois que se encontra prescrita a dívida exequenda.

Custas pela Fazenda Pública, apenas em 1.ª instância pois não contra -alegou neste Supremo 
Tribunal.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 11 de Julho de 2012.

Assunto:

Reversão. Ónus da prova. Reversão por coimas.

Sumário:

 I — O facto ilícito susceptível de fazer incorrer o gestor na responsabilidade prevista 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT não se consubstancia apenas na falta 
de pagamento da obrigação tributária, mas também numa actuação conducente 
à insuficiência do património da sociedade.

 II — Para afastar a responsabilidade subsidiária por dívidas de impostos cujo prazo 
de pagamento terminou durante a gestão, o gestor tem que demonstrar que a de-
vedora originária não tinha fundos para pagar os impostos e que a falta de meios 
financeiros não se deveu a qualquer conduta que lhe possa ser censurável.

 III — Em relação aos processos pendentes à data da entrada em vigor da Lei n.º 3 -B/2010, 
de 18 de Abril, que alterou o artigo 148.º do CPPT, o sistema de reversão da exe-
cução fiscal não se presta a dar efectividade à responsabilidade civil do gestor 
pelas coimas aplicadas à empresa durante o período da sua gestão.

Processo n.º 824/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Vera Mónica Mesquita Pereira Gonçalves.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença proferida pelo Tribunal Tributário 
de Lisboa que julgou procedente a oposição deduzida por Vera Mónica Pereira Gonçalves, devidamente 
identificada nos autos, no processo de execução fiscal que, por reversão contra si corre termos nos 
Serviço de Fianças de Odivelas, por dívidas referentes a IVA, retenção na fonte e coimas.

Nas alegações, formulou as seguintes conclusões:
1 - O presente recurso visa reagir contra a douta sentença declaratória da total procedência da 

oposição deduzida contra o despacho de reversão no processo de execução fiscal sub judice.
2  - A fundamentação da sentença recorrida (síntese) não pode proceder porque julgou em erro 

de direito.
3  - Ou seja, violou a aplicação do regime de responsabilidade subsidiária previsto no art. 24º, 

n.º 1, alínea b) da Lei Geral Tributária, por errada interpretação dos pressupostos necessários à reversão.
4  - Violou ainda o princípio da aplicação imediata da lei adjectiva no tempo, subjacente ao artigo 148º 

do CPPT, alínea c). Por um lado, face ao interesse público inerente à regulamentação introduzida pela 
lei nova, que se presume ser a melhor, interesse que reclama a aplicação imediata da nova lei ao maior 
número possível de situações. Por outro, o interesse da certeza jurídica, do respeito das justas expectati-
vas dos particulares criadas à sombra de determinada lei – interesse, este último, que justifica restrições 
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mais ou menos latas à aplicação imediata e condicionada da nova regulamentação. Conforme, em dada 
espécie, uma justa ponderação atribua mais ou menos peso a um ou outro destes interesses, assim o pro-
blema é de resolver pela aplicação ao caso da lei nova ou pela sua sujeição à disciplina jurídica anterior.

5. Face a estes condicionalismos estamos convictos de que de direito V. Exas farão a adequada 
interpretação, motivação que subjaz ao presente recurso.

6. Deste modo, a douta sentença, ora recorrida, a manter -se na ordem jurídica, revela uma inade-
quada interpretação e aplicação do disposto no regime sub -judice.

1.1. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.2. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da procedência do recurso quanto à reversão 

das dívidas de imposto e da improcedência quanto ás dívidas de coimas, dada a inconstitucionalidade 
do artigo 8º do REGIT.

2. A sentença deu por assente a seguinte matéria de facto:
a) Foi instaurado o processo de execução fiscal com o n.º 4227200501127390 contra Control Planet 

Venda e Serviços de Ambiente Lda., para cobrança de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) dos 
períodos 2003 -10 a 2003 -12, no valor de €7.323,87 (cf. fls. 22 e 23 do processo apenso);

b) No dia 07/08/2002 foi outorgado no 5º Cartório Notarial de Lisboa o contrato de cessão de quota 
segundo o qual à Vera Mónica Mesquita Pereira Gonçalves foi cedida por Vanda dos Santos Figueiredo 
das Neves a quota que esta detinha na sociedade, ficando a Oponente e seu marido António dos Reis 
Pereira das Neves com as quotas e sócios da sociedade e foi admitida como sócia Carla Cristina Cardoso 
Carragozela (cfr. fls. 17 e seguintes dos autos);

c) Aquando da escritura referida no ponto anterior foi decidido aumentar o capital e ficaram no-
meados como gerentes todos os sócios (cfr. fls. 22);

d) A gerência ficou a cargo dos gerentes sócios ou não sócios eleitos em Assembleia -geral (cfr. 
fls. 35);

e) A executada originária, no âmbito do processo 4227200501127390 e apensos tem uma dívida 
no valor total de €69.488,20, correspondendo €50.769,78 (quantia exequenda a este processo);

f) As dívidas são referentes a IVA, Retenção na Fonte e coimas (cfr. fls. 37);
g) A Administração Tributária emitiu o despacho de reversão a fls. 42 e que se dá por reproduzido, 

no qual consta o valor da quantia exequenda, a enunciação da legislação ao abrigo da qual é efectuada 
a reversão, tendo em anexo os nºs dos processos executivos em causa, os períodos a que se reportam 
e a natureza da dívida (cfr. fls. 41 e 42);

h) Damos por reproduzido o documento (citação reversão), onde consta as normas ao abrigo da 
qual a mesma é efectuada, o valor da dívida exequenda, de que poderia requerer a dação em pagamento, 
em prestações, deduzir oposição, reclamação graciosa ou impugnação judicial (cfr. fls. 43).

3. Na execução fiscal por dívidas de IVA, IRS, IS e coimas, revertida contra a recorrida, foi 
deduzida oposição com fundamento na ilegalidade do despacho de reversão em razão (i) da falta de 
fundamentação, (ii) da falta de culpa na insuficiência do património da sociedade devedora, (iii) e da 
nulidade da citação.

Quanto às dívidas de imposto, a sentença recorrida considerou que «não resultou do probatório 
que a Oponente tivesse tido culpa na situação de insuficiência do património da sociedade executada 
para pagamento das dívidas exequendas, pelo que consegui ver revertida a seu favor toda a factuali-
dade por si alegada».

E quanto à dívida de coimas , considerou que «se a responsabilidade dos devedores subsidiários 
pelas dívidas por coimas da sociedade originária devedora é uma responsabilidade de natureza civil 
extracontratual e não uma responsabilidade pelo pagamento de coimas, a cobrança destas dívidas 
de responsabilidade civil não figura entre as dívidas que podem ser cobradas através do processo de 
execução fiscal, uma vez que tal cobrança não está prevista no predito art. 148º».

A recorrente discorda do enquadramento jurídico efectuado em cada uma dessas questões, argu-
mentando que houve erro de julgamento, porquanto: (i) o ónus da prova da insuficiência do património 
da devedora originária pertence à oponente, sendo certo que não foi elidida a presunção da alínea b) 
do artigo 24º da LGT; (ii) o processo de execução deve ser aplicado à reversão por coimas porque o 
aditamento efectuado ao artigo 148º do CPPT pela Lei n.º 3 -B/2010 de 28/4, tem natureza interpretativa 
ou, sendo uma lei que regula o conteúdo da relação executiva, deve aplicar -se às situações já existentes.

E, a nosso ver, a recorrente tem razão na primeira questão, mas não na segunda.
3.1. Na petição da acção de oposição, a oponente limitou -se a imputar a responsabilidade pela dívida 

exequenda ao técnico oficial de contas, o qual não apresentou em devido tempo as declarações tributárias.
Conforme alega, «porque muitas das declarações ora em questão foram apresentadas fora do 

prazo legal, originando coimas e juros de mora, devem ser imputadas ao técnico oficial de contas 
da sociedade à data em que as declarações se mostrarem em falta» (art. 13 da petição); e se «tivesse 
tudo decorrido dentro dos prazos legais e a devedora não terá incorrido em coimas e juros de mora 
e, muito provavelmente, teria conseguido cumprir com as suas obrigações de pagamento junto da 
Administração Fiscal» (art. 21º).



2434

Não colocou em causa que exerceu as funções de gerente da devedora originário, bem pelo 
contrário admite tal facto, como também não questiona que a dívida exequenda deveria ter sido paga 
durante o período da sua gerência.

Estes dois últimos factos fazem, desde logo, cair a responsabilidade da oponente pelas dívidas 
tributárias da empresa no âmbito temporal definido na alinea b) do n.º 1 do artigo 24º da LGT: «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».

E tratando -se de dívidas enquadradas no âmbito dessa alínea, impõe -se todavia esclarecer que, por 
nossa parte, o facto ilícito susceptível de fazer incorrer o gestor em responsabilidade não se consubs-
tancia apenas na falta de pagamento da obrigação tributária, mas também numa actuação conducente à 
insuficiência do património da sociedade. Sendo o propósito da norma inverter o ónus da prova de que 
foi por acto culposo do gestor que o património da sociedade se tornou insuficiente para a satisfação da 
dívida, naturalmente que para provar que não lhe pode ser imputada a falta de pagamento deve exigir -se 
que se prove que não foi por culpa sua que o património da sociedade se tornou insuficiente.

Ora, incumbindo à oponente demonstrar que a falta de pagamento das dívidas tributárias vencidas 
durante a sua gerência não lhe pode ser imputada, porque a inexistência ou insuficiência de bens na 
empresa que geriu não é da sua responsabilidade, a verdade é que não alegou factos concretos de que 
assim foi, como nem sequer apresentou quaisquer meios de prova capazes de ilidir tal presunção de culpa.

Na alínea b) do referido artigo 24º, ao responsabilizar -se o gestores que «não provem que não lhes 
foi imputável a falta de pagamento», estabelece -se uma presunção legal de culpa, no pressuposto de 
que, tendo o prazo legal de pagamento terminado no período da sua gestão, não podem desconhecer a 
existência da dívida, e por conseguinte, ao colocarem a empresa numa situação de insuficiência patri-
monial, indiciam uma conduta dolosa que é especialmente grave para os interesses do Estado Fiscal, e 
por isso, só lhes resta provar que não foi por culpa sua que a empresa caiu em tal situação.

O acto ilícito culposo que se presume praticado pelo gestor não se fica pela omissão de pagamento 
do imposto vencido. O que se presume é que o gestor não actuou com a diligência de um bonus pater 
familiae, com a observância das disposições legais aplicáveis aos gestores, em especial ao do artigo 64º 
do CSC, que lhe impõe a observância de deveres de cuidado, de disponibilidade, de competência téc-
nica, de gestão criteriosa e ordenada, de lealdade, no interesse da sociedade e dos sócios que sejam 
relevantes para a sustentabilidade da sociedade.

Apesar da dificuldade que existe na prova de um facto negativo, como é o caso da ausência de 
culpa, o oponente não pode deixar de alegar e provar factos concretos de onde se possa inferir que 
a insuficiência patrimonial da empresa se deveu a circunstâncias que lhe são alheias e que não lhe 
podem ser imputadas. Para afastar a responsabilidade subsidiária por dívidas de impostos cujo prazo 
de pagamento terminou durante a gestão, o gestor tem pois que demonstrar que a devedora originária 
não tinha fundos para pagar os impostos e que a falta de meios financeiros não se deveu a qualquer 
conduta que lhe possa ser censurável.

Mas não isso que se verificou no caso dos autos.
A oponente pretendeu afastar a sua responsabilidade indicando como responsável o técnico oficial 

de contas que não entregou em devido tempo as declarações tributárias. Ora, mesmo que assim tenha 
ocorrido, o pagamento do imposto dos impostos em causa, o IVA, IRS e IS, é uma obrigação que apenas 
respeita à sociedade gerida pela oponente e não ao contabilista. Ainda que o técnico oficial de contas 
possa eventualmente também ser responsabilizado, desde que se comprove a «violação dolosa» dos 
deveres que assumiu (cfr. n.º 3 do art. 24º do LGT), a falta de pagamento do imposto e a insuficiência 
de bens da empresa é da responsabilidade de que a gere.

É por isso que a sentença recorrida padece de erro de julgamento quando colocou o ónus probatório 
a cargo da Administração Tributária, como se estivesse perante a situação prevista na alínea a) do n.º 1 
do artigo 24º da LGT. É certo que o facto constitutivo das dívidas exequendas se verificou no período da 
gerência da oponente, mas não é menos certo que o prazo legal de pagamento também findou no período 
do exercício do cargo de gerência (cfr. certidões de dívida de fls. 46 a 63 do processo apenso).

Não há qualquer facto alegado, muito menos provado, demonstrativo de que a oponente, enquanto 
sócia -gestora da devedora originária, não teve qualquer responsabilidade na situação de insuficiência 
de bens patrimoniais para se pagar os tributos em execução.

3.2. Relativamente à outra questão, diz a sentença recorrida que o processo de execução não é o 
meio processual adequado para a cobrança de dívidas emergentes de responsabilidade civil extracon-
tratual, nem é possível a reversão da execução para cobrança de dívidas não tributárias.

Como na data da sentença a Lei n.º 3 -B/2010 de 18 de Abril já tinha introduzido um aditamento ao 
artigo 148º da CPPT, pretende a recorrente que a nova norma lhe seja aplicável, ou pela consideração de 
que se trata de uma norma interpretativa ou de uma norma de aplicação imediata aos processo pendentes.

A verdade é que, tendo em conta a discussão que se mantinha em torno do sentido a dar ao artigo 8º 
do RGIT, não se pode concluir que a norma tem natureza interpretativa. De resto, mesmo após a sua 
introdução no CPPT, dada a forma ambígua como a alínea foi redigida, ainda se continuou a defender 
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que o sistema de reversão da execução fiscal não se presta a dar efectividade à responsabilidade civil 
do gestor pelas coimas aplicadas á empresa durante o período da sua gestão.

O Tribunal Constitucional analisou o problema da constitucionalidade do artigo 8º do REGIT numa 
dupla perspectiva: do ponto de vista substantivo, entendendo que a responsabilidade dos gerentes ou 
administradores consagrada naquele artigo é titulada pelo instituto da responsabilidade civil delitual 
ou aquiliana; do ponto de vista adjectivo, defendendo que o recurso, ainda que implícito, ao sistema 
de reversão das execuções, não constitui um factor de censura constitucional, desde que, em cada caso 
concreto, seja acautelada a existência de um processo equitativo.

Na primeira dimensão, o artigo 8º do REGIT não é inconstitucional, porque os gestores e adminis-
tradores «são chamados, a título subsidiário, na exacta medida do dano que produziram à Administração 
Fiscal ao terem impossibilitado, pela sua administração, a realização do pagamento das coimas devidas. 
A imputação não prescinde, como realçou então o Tribunal, da verificação dos pressupostos gerais, 
atinentes ao cometimento de um facto ilícito e culposo, bem como ao nexo de causalidade adequada 
entre a acção e o dano produzido. Esta configuração da responsabilidade prevista nas alíneas a) e b) 
do artigo 8.º, n.º 1, do RGIT torna inadequada a convocação de qualquer dos parâmetros contidos 
nos artigos 30.º e 32.º da Constituição. De facto, e independentemente da questão de se determinar, 
previamente, o âmbito de aplicação das garantias de defesa em processo criminal quando estejam em 
causa ilícitos contra -ordenacionais, pode -se concluir liminarmente pela inadequação das mesmas 
enquanto parâmetros de apreciação da questão em apreço, uma vez que a mesma se localiza num outro 
lugar do sistema, atinente à responsabilidade extracontratual».

Na dimensão processual, considera -se o Tribunal Constitucional que «é indiscutível que o sistema 
da reversão da execução não se encontra especificamente desenhado para a efectivação da responsa-
bilidade civil subsidiária dos gerentes e administradores das sociedades, sendo o RGIT, aliás, omisso 
quanto a esta figura. O recurso à mesma em situações desta índole decorrerá da aplicação, ainda que 
implícita, das previsões da LGT, designadamente dos seus artigos 23.º e 24.º»; mas, «o facto de a re-
versão não se encontrar especificamente prevista para estas situações de responsabilidade subsidiária 
pelo não pagamento de coimas ou multas não constitui, em si mesmo, factor de censura constitucional. 
Com efeito, o que releva, para efeitos da apreciação da questão de constitucionalidade, é determinar 
se o funcionamento, em concreto, do mecanismo legal (independentemente da sua maior ou menor 
adequação), é susceptível de ferir os ditames constitucionais. Essencial para que não se verifique qual-
quer inconstitucionalidade é que em concreto seja acautelada a existência de um processo equitativo 
e o inerente direito de defesa através do exercício do contraditório».

Ao debruçar -se sobre se no caso concreto em fiscalização foi ou não acautelada uma tramitação 
processual mínima que salvaguardasse os direitos de defesa e de contraditório dos sujeitos que foram 
“chamados” ao processo, o qual, se baseava num título de dívida “originário” que não iria sofrer, por 
via de tal “chamamento”, quaisquer alterações, o Tribunal Constitucional deixou em aberto a questão de 
saber se as normas da LGT e do CPPT permitem que se use a execução fiscal movida contra a empresa 
condenada em coimas para se executar também o “quantum” da responsabilidade civil dos gestores 
que culposamente não providenciaram para que as coimas fossem pagas.

A questão parece estar resolvida actualmente pela norma da alínea c) do artigo 148º do CPPT 
introduzida pela Lei n.º 3 -B/2010, ao estabelece que o processo de execução fiscal abrange a cobrança 
coerciva de «coimas e outras sanções pecuniárias decorrentes da responsabilidade civil determinada 
nos termos do Regime Geral das Infracções Tributárias».

Mas, dada a ambiguidade da norma, nos acórdãos deste Tribunal de 23/2/2012, rec. n.º 01147/09 
e de 19/4/2012, rec. n.º 01216/09, considerou -se que o aditamento daquela alínea ao artigo 148º não 
veio alterar o entendimento vertido na jurisprudência anterior, no sentido de que é de afastar a cobrança 
de dívidas de natureza civil, através de reversão efectuada em processo de execução fiscal, por não 
estar legalmente prevista a cobrança de dívidas de responsabilidade civil extracontratual emergente de 
coimas através dessa forma processual.

Antes do aditamento da alínea c) ao artigo 148º do CPPT, apesar da jurisprudência do Tribunal 
Constitucional, entendia -se que a responsabilidade civil extracontratual emergente de coimas através 
de processo de execução fiscal não estava prevista no art. 148.º do CPPT. O órgão da execução fiscal 
apenas tinha legitimidade para promover a execução e a reversão (art. art. 152.º, n.º 1 e 153.º, n.ºs 1 
e 2, do CPPT) relativamente às dívidas que se enquadravam naquele artigo e não a quaisquer outras.

Deste modo, defendia -se que apenas as dívidas de coimas podiam ser cobradas em processo de 
execução fiscal, pois estavam previstas no ar 148.º, n.º 1, alínea b), do CPPT, não havendo obstáculo 
processual a que pudesse haver reversão, se ela for constitucionalmente admissível; mas relativamente 
às decorrentes de responsabilidade civil extracontratual considerava -se que não podiam ser cobradas 
através de processo de execução fiscal e, consequentemente, não podia haver reversão. (cfr. acs. do 
STA de 1 -7 -2009, processo n.º 31/08, e de 14 -4 -2010, processo n.º 64/10).

Após o aditamento, continuou a manter -se a mesma jurisprudência, agora o argumento de que 
«não é possível perceber o que se quer dizer naquela alínea c) ao fazer -se referência a «coimas e 
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outras sanções pecuniárias decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos do Regime 
Geral das Infracções Tributárias», pois no RGIT não se prevê qualquer situação em que de respon-
sabilidade civil decorram coimas ou sanções pecuniárias nem é imaginável que de responsabilidade 
civil possa emergir não um dever de indemnização, mas coimas e sanções acessórias. O que se prevê 
no art. 8.º, n.º 1, do RGIT, na interpretação adoptada pelo Tribunal Constitucional, é o contrário do 
que se prevê nesta alínea c) do n.º 1 do art. 148.º do CPPT, isto é, responsabilidade civil decorrente 
de coimas e sanções pecuniárias e não coimas e sanções pecuniárias decorrentes de responsabilidade 
civil que é o que se refere naquela alínea c). De qualquer modo, o certo é que nesta alínea c) se prevê 
que sejam cobradas dívidas de coimas e sanções pecuniárias e não de responsabilidade civil, pelo que 
se mantém a situação acima referida de inexistência de norma que preveja a cobrança de dívidas de 
responsabilidade civil através de processo de execução fiscal».

Não há dúvida que, tomada à letra, a nova norma só pode tratar -se de um lapso na forma como 
foi redigida, uma vez que as coimas e as sanções têm por fonte a responsabilidade penal e não a res-
ponsabilidade civil. O que a jurisprudência constitucional dizia à data do aditamento da alínea c) ao 
artigo 148º, era que não se estava perante uma qualquer forma de transmissão de responsabilidade 
penal ou tão pouco de transmissão de responsabilidade contra -ordenacional. Como referimos, o que o 
artigo 8º, n.º 1, alíneas a) e b), do RGIT prevê é uma forma de responsabilidade civil subsidiária dos 
administradores e gerentes, que resulta do facto culposo que lhes é imputável de terem gerado uma 
situação de insuficiência patrimonial da empresa, que tenha sido causadora do não pagamento da multa 
ou da coima que era devida, ou de não terem procedido a esse pagamento quando a sociedade ou pessoa 
colectiva foi notificada para esse efeito ainda durante o período de exercício do seu cargo. Por con-
seguinte, o que está em causa não é a mera transmissão de uma responsabilidade contra -ordenacional 
que era originariamente imputável à sociedade ou pessoa colectiva, mas antes a imposição de um dever 
indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador ou gerente, e 
que constitui a causa adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não obtenção da 
receita em que se traduzia o pagamento da multa ou coima que eram devidas.

Mas o fim visado pelo legislador não pode ser outro que não seja o de incluir no âmbito da 
execução fiscal essa forma de responsabilidade civil, que decorre dos danos causados ao Fisco pelo 
não pagamento da coima em que a empresa foi definitivamente condenada. O lapso na redacção da 
alínea deve -se certamente ao facto do montante indemnizatório corresponder ao valor da multa ou 
coima não paga. De acordo com os critérios da responsabilidade civil, a coima corresponde à expressão 
pecuniária do dano que ao lesante cabe reparar, que é necessariamente coincidente com a receita que 
deixa de ter dado entrada nos cofres da Fazenda Nacional. Daí que a norma, na parte em que se refere 
a «coimas e «sanções pecuniárias», tenha que ser lida necessariamente como pretendendo referir -se à 
dívida, calculada por referência ao montante da coima ou multa, que decorre da responsabilidade civil 
que recai sobre o gestor ou administrador pelo facto de culposamente a não ter pago.

Ora, se o pensamento legislativo subjacente à alínea c) do artigo 148º é o de incluir na execução 
fiscal a responsabilidade civil do gestor pelo não pagamento das coimas em que a empresa foi conde-
nada, então deve -se proceder a uma interpretação correctiva dessa alínea, de modo a que seja possível 
alcançar o fim visado.

Feita a devida correcção, e não tendo o legislador declarado que a nova norma tinha carácter 
interpretativo, nada nos diz que a nova regra veio resolver um problema, e consagrar uma solução, que 
a jurisprudência, por si só, poderia ter resolvido no mesmo sentido no domínio da legislação anterior. 
Admite -se que o legislador interveio para resolver uma questão de direito cuja solução era controversa 
no domínio do CPPT. Mas não se aceita que tenha vindo consagrar uma solução que já era possível ser 
dada pelo CPPT. Como acima referimos, tal solução não só não resultava expressamente do artigo 148º, 
como a jurisprudência do STA era toda no sentido da inadmissibilidade do uso do processo de execução 
fiscal para se cobrar do gestor as coimas aplicadas à empresa. E a jurisprudência do TC nunca chegou a 
analisar se o incidente de reversão, tal como está configurado na lei, constitui um «processo equitativo» 
para se efectivar a responsabilidade civil do gestor pelo não pagamento das coimas. Apenas se disse 
que a ausência de norma a prever a reversão nesse caso não è passível de «censura constitucional», 
desde que, no caso concreto, tenha sido acautelado o direito de defesa.

Significa isto que, a norma que foi aditada ao artigo 148º do CPPT veio na verdade resolver um 
problema cuja solução constituída matéria em debate, mas resolveu -o num sentido que o intérprete não 
estava autorizado a dar -lhe, pelo que, em nosso ver, indiscutivelmente uma norma inovadora.

Sendo uma lei nova, diz a recorrente que, ainda assim, deve ser aplicada aos processos pendentes, 
porque é uma norma que dispõe directamente sobre o conteúdo de situações jurídicas abstraindo dos 
factos que lhe deram origem, pelo que, nos termos da 2ª parte do n.º 2 do artigo 12º do Código Civil, 
abrange as relações já constituídas.

A nova norma veio atribuir ao órgão de execução o poder de utilizar a execução fiscal para se efec-
tivar a responsabilidade civil do gestor pelas coimas aplicadas à sociedade no período da sua gerência. 
Admitindo -se que não há impedimento constitucional a que a reversão seja o mecanismo através do 
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qual se pode operar essa responsabilidade, como se reconheceu no acórdão n.º 437/2011, temos então 
uma situação de superveniência de uma norma na pendência de uma execução já revertida.

À primeira vista, a norma que vem dar poderes executivos a um órgão que não os tinha, deveria 
aplicar -se imediatamente aos processos já instaurados. Uma solução que poderia resultar do princípio 
da aplicação imediata das leis processuais aos processos pendentes no momento em que elas entram 
em vigor ou, tratando -se de norma substantiva, da regra da aplicação imediata do ius superveniens aos 
processos em curso, tal como se prevê no n.º 2 do artigo 663º do CPC.

Mas, neste caso, o problema da relevância da superveniência de normas jurídicas, tem que ser 
analisado no plano substantivo e não num plano estritamente processual. A acção de oposição à execu-
ção fiscal, em que a causa de pedir é constituída por ilegalidades imputadas ao acto de reversão, é uma 
acção de natureza impugnatória, cuja questão central, como se sabe, é a validade daquele acto. Ora, 
tratando -se de um processo de impugnação de acto administrativo, pois a reversão tem essa natureza, 
aquela questão só pode ser apreciada e resolvida por referência às normas vigentes no momento em 
que a reversão foi praticada. O que releva aqui é o princípio tempus regit actum, um princípio de direito 
substantivo, segundo o qual a validade dos actos jurídicos deve aferir -se por referência aos factos exis-
tentes e às normas vigentes no momento da respectiva produção. Em regra, não se pode atender ao ius 
superveniens que surge na pendência do processo, porque o que está em causa é a validade de um acto 
jurídico que deve ser confrontado com o quadro normativo que existia ao tempo em que foi praticado.

E se assim é, tem razão a sentença recorrida quando julgou que a reversão não podia ser utilizada 
para efectivar a responsabilidade civil da recorrida pelas coimas que não pagou durante o exercício da 
gerência da devedora originária.

Na verdade, o mecanismo da reversão foi utilizado em data anterior ao aditamento da norma da 
alínea c) do artigo 148º. Como se vê dos factos assentes, a reversão ocorreu 30/6/2009, numa data em 
que ainda não havia entrado em vigor a Lei n.º 3  -B/2010. E se a efectivação da responsabilidade da 
gerente por via do mecanismo da reversão no processo de execução fiscal não estava legalmente pre-
vista, então não lhe era exigível que apresentassem a defesa e contraditório no incidente que o órgão de 
execução fiscal levantou para o efeito. E se isso não lhe era exigível, a continuação da execução sem 
que efectivamente tivessem exercido a defesa e o contraditório no âmbito de um outro procedimento 
relativamente às coimas, ou sem que o tivessem efectivamente exercido através do mecanismo do n.º 3 
do artigo 23º da LGT, o que não se mostra ter ocorrido nos autos, representa uma violação do direito 
constitucional previsto no n.º 10 do artigo 32º da CRP.

Ao permitir a reversão da execução, sem que os recorrentes alguma vez tenham exercido, no 
âmbito de um processo equitativo, o direito de defesa relativamente às coimas que foram aplicadas 
à devedora originária, o despacho é ilegal, por violação de um direito fundamental, o que tem como 
consequência a nulidade (cfr. art. 133º, n.º 2, alínea d) do CPA).

4. Pelo exposto, acordam em conceder provimento parcial ao recurso, revogando -se a sentença 
recorrida na parte relativa à execução das dívidas de imposto e julgando -se a oposição improcedente 
nessa parte, mantendo -se a sentença na parte restante.

Custas, nesta instância, pela recorrente, na proporção de ½, e na primeira instância, por ambas 
as partes, em partes iguais.

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Casimiro Gonçalves (voto a decisão, no 
entendimento, quanto à questão atinente à dívida exequenda emergente de coimas aplicadas à Sociedade 
originariamente executada, de que o aditamento da alínea c) ao n.º 1 do artigo 148.º do CPPT, não é 
aplicável no caso, atenta a data dos factos.) — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 25 de Julho de 2012.

Assunto:

Competência, em razão da hierarquia, do STA.

Sumário:

Suscitando a recorrente questão de facto da qual pretende extrair consequências jurí-
dicas, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo, 
por isso, competente para dele conhecer o TCA e não o STA, mesmo que o recorrente 
venha posteriormente a declarar desistir da apreciação das questões de facto.
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Processo n.º 698/12 -30.
Recorrente: Horácio Manuel Monteiro dos Santos.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Horácio Manuel Monteiro dos Santos, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença 

que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, julgou improcedente a reclamação de-
duzida, nos termos dos artigos 276º e seguintes do CPPT, contra o despacho proferido pelo Chefe de 
Finanças de Viana do Castelo que indeferiu a arguição da nulidade da citação levada a cabo no processo 
de execução fiscal n.º 2348200401023446 e aps.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Este recurso tem na sua génese a sentença que julgou improcedente a Reclamação contra Actos 

do Órgão de Execução Fiscal deduzida pelo ora recorrente contra o despacho do Chefe de Finanças de 
Viana de Castelo que indeferiu a arguição de nulidade da citação do reclamante.

2. A posição recorrida encontra -se em clara dissonância com o decidido noutros arestos, desig-
nadamente os acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo tirados dos processos de 19 de Janeiro 
de 2011 (processo n.º 01014/10), de 21 de Setembro de 2011 (processo n.º 0780/11), de 19 de Abril de 
2012 (processo n.º 0569/11), entre outros, todos disponíveis para consulta in www.dgsi.pt.

3. Sendo viável a operação, por parte do citando de diferentes formas de defesa, o acto genérico 
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 deter-
minada execução ou a chamar a esta, pela primeira vez, pessoa interessada” – conforme se verifica 
pelo artigo 35º, n.º 2 do CPPT.

4. Desta forma, 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 estas sejam cerceadas, limitadas, 
amputadas formas de oposição/contestação a quaisquer irregularidades e incumprimentos de formali-
dades legais, que a mesma contenha, idênticas às que são facultadas aos executados originários.

5. Por outro lado, a sentença recorrida não se compatibiliza, conveniente e logicamente, com a 
intenção do legislador em eleger a citação dos responsáveis subsidiários como um dos factos, taxati-
vamente, delimitadores do início da contagem do prazo de impugnação judicial ― atento o disposto 
no artigo 102º, n.º 1 alínea c) do CPPT ― meio de reacção daqueles.

6. Sendo possível aos responsáveis subsidiários, no seguimento de uma citação em execução 
fiscal, deduzir oposição fiscal a esta, bem como, alternativa ou cumulativamente, apresentar impug-
nação judicial, a não -aceitação do supra alegado, resultaria numa incongruência do próprio sistema 
legal, com a eventualidade de, no mesmo acto de citação, conseguirem anulá -lo por motivos, razões 
ou formalidades relacionadas com o processo de execução fiscal, enquanto por não o poderem fazer 
apoiados em motivos relativos às liquidações se diluía o período disponibilizado por lei para questionar 
a legalidade destas.

7. Ora, não tendo o legislador feito qualquer distinção entre a tipologia das liquidações constantes 
do n.º 4 do artigo 22º da LGT, não deve o julgador fazê -lo sob pena de se submeter a responsabilidade 
dos devedores subsidiários a um regime injustificadamente mais gravoso, nas situações em que as 
dívidas resultem de autoliquidação de tributos, em relação aos primários devedores.

8. A citação ao revertido e aqui recorrente não incluiu a declaração fundamentada dos pressupos-
tos e extensão da reversão, nem os elementos essenciais da respectiva liquidação, designadamente, a 
incidência, a determinação da matéria colectável, liquidação em sentido técnico e a aplicação de taxa 
legal de imposto à matéria colectável apurada, nos termos do n.º 4 do artigo 22º da Lei Geral Tributária.

9. A omissão destes elementos, e que, igualmente, deveriam constar da citação, é, indubitavelmente, 
causadora de prejuízo para a defesa do revertido e aqui recorrente.

10. No procedimento de reversão fiscal é chamado à execução um terceiro na qualidade de res-
ponsável subsidiário pela dívida exequenda, pelo que, este não tem a obrigação de conhecer todos os 
aspectos que fundamentam essa dívida.

11. Tratando -se de um caso de reversão, a liquidação que originou a dívida exequenda, pode ter 
na sua génese, uma autoliquidação ou uma liquidação oficiosa. Em todo o caso, sempre teria a Admi-
nistração Fiscal a obrigação legal de dar a conhecer ao revertido, qual a natureza dessas liquidações, 
e não somente como se fez na citação, a indicação da proveniência, do período tributário, data limite 
de pagamento, tributo e valor.

12. Estas irregularidades, isto é, a falta de fundamentação e indicação ao responsável subsidiário, 
saliente -se novamente  - na qualidade de revertido  - são susceptíveis de determinar a nulidade da citação, 
dado que, objectivamente, prejudicam a defesa daquele, nos termos do artigo 198º do CPC, aplicável 
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ex vi alínea e) do artigo 2º CPPT. Neste sentido se pronunciou o Tribunal Central Administrativo Norte, 
no processo n.º 00599/07, in www.dgsi.pt.

13. Para existir essa nulidade, não é imprescindível que o citado alegue e prove a existência 
de um efectivo prejuízo na sua defesa, bastando, para tal, a mera possibilidade de aquele poder vir a 
ocorrer.

14. Mesmo no caso de se tratar de autoliquidações de IRC e de IVA, tal não implica que o revertido, 
responsável subsidiário  - reitere -se  - tenha na sua posse, ainda para mais, decorridos cinco, sete, oito e 
nove anos desde a data de ocorrência do facto tributário, até à sua citação, em 16.06.2011!!, todos os 
elementos essenciais destas liquidações.

15. A documentação contabilística referente à autoliquidação do imposto do período em causa, 
encontrava -se na posse da executada originária, ou, do seu técnico oficial de contas, pelo que a 
citação sempre deveria mencionar a natureza da liquidação, por forma a que o revertido pudesse 
diligenciar junto daqueles no sentido de apurar a forma como foi autoliquidado o imposto. Em 
sentido semelhante se pronunciou este Venerando Tribunal no proc. n.º 0309/08 de 21/05/2008 e o 
Tribunal Central Administrativo do Norte, no proc. n.º 00144/06, ambos disponíveis para consulta 
em www.dgsi.pt.

16. Tal como decorre do n.º 4 do artigo 23º da LGT, a reversão é precedida de declaração fun-
damentada dos seus pressupostos e extensão, a incluir na citação (sublinhado nosso). O que significa 
que a fundamentação deva ser contextualizada e consentânea com a citação. Em sentido semelhante 
se pronunciou o Tribunal Central Administrativo do Sul, no âmbito dos processos n.º 03228/09, de 
28/10/2009, e 04354/11 de 28/10/2009, disponíveis para consulta em www.dgsi.pt.

17. A fundamentação dos actos, tal como exigida por lei, para além do mais, tem de ser contextual 
com esse mesmo acto; por outro lado, sendo certo que essa fundamentação se pode concretizar por 
remissão para outros elementos que antecedam o acto e que se mostrem adequados ao explicitar das 
aludidas razões de facto e de direito, é, igualmente, inquestionável, que tal tipo de apropriação tem de 
ser expressa e dentro do mesmo princípio da contextualidade.

18. Não se diga, portanto, como fez o Tribunal a quo, ressalvado o devido respeito que é muito, 
de que o reclamante podia ter requerido a notificação dos elementos considerados insuficientes com 
base no artigo 37º CPPT.!!

19. Com efeito, o supra referido artigo 37º do CPPT refere -se a actos tributários (rectius: liqui-
dações) e não a complementar notificações e/ou citações, não servindo, então, como forma de suprir 
as deficiências de comunicação de actos processuais, como bem entendeu o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo no processo n.º 01037/11, in www.dgsi.pt. Em igual sentido se pronunciou esse Venerando 
Tribunal, nos Acórdãos n.º 062/07 de 28/02/2007, 0586/10 de 03/11/2010 e 0154/11 de 07/09/2011, 
todos disponíveis para consulta em www.dgsi.pt.

20. Como resulta do artigo 20º da Lei Fundamental, o princípio do acesso ao direito e a uma tutela 
jurisdicional efectiva, exige, in casu, que, a citação para uma execução contenha todos os elementos 
essenciais que permitam ao cidadão (no caso em apreço  - revertido) compreender o procedimento que 
lhe é movido, em ordem a garantir a sua defesa.

21. Desta forma, a sentença sob recurso fez uma incorrecta interpretação das disposições 
legais ínsitas nos artigos 22º, n.º 4 e 23º, n.º 4 da Lei Geral Tributária e 37º do Código de Proce-
dimento e Processo Tributário e artigo 198º do Código de Processo Civil, ex vi artigo 2º, alínea e) 
do CPPT.

Termina pedindo que seja revogada a sentença recorrida e, consequentemente, seja ordenada nova 
citação ao revertido/reclamante com toda a fundamentação legalmente exigida.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite parecer no sentido da incompetência, em razão da hierarquia, deste Supremo 

Tribunal, nos termos seguintes:
«FUNDAMENTAÇÃO
1. As conclusões das alegações delimitam o âmbito e o objecto do recurso (art. 684º n.º 3 CPC/

art. 2º alínea e) CPPT).
As 14ª e 15ª conclusões enunciam facto não contemplado no probatório da sentença, do qual o 

recorrente pretende extrair consequência jurídica:
 - a documentação contabilística referente à autoliquidação dos impostos dos períodos em causa 

encontra -se na posse da executada originária ou do seu técnico oficial de contas, devendo o revertido 
diligenciar junto daqueles no sentido de apurar a forma como foram autoliquidados os impostos.

Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA -SCT 
incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA Norte -SCT (arts. 
26º alínea b) e 38º alínea a) ETAF 2002; art. 280º n.º 1 CPPT).

2. O interessado poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado 
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).
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O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal 
em processo judicial tributário (art. 16º n.º 2 CPPT).

A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede 
o de qualquer outra matéria (art. 13º CPTA / art. 2º alínea c) CPPT).

CONCLUSÃO
O STA -secção de Contencioso Tributário é incompetente, em razão da hierarquia, para o conhe-

cimento do recurso, sendo competente o TCA Norte -SCT»
1.5. Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre esta questão suscitada pelo MP 

apenas o recorrente veio fazê -lo, nos seguintes termos:
1. Foi suscitado pelo Digníssimo Magistrado do Ministério Público a questão de as 14ª e 15ª Con-

clusões conter(em) matéria de facto, pelo que o STA – secção de Contencioso Tributário é incompetente, 
em razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso.

2. Ora, diz -se na(s) 14ª e 15ª conclusões, que a documentação referente à autoliquidação do 
imposto em causa encontra -se na posse da executada originária, ou, do seu técnico oficial de contas, 
pelo que a citação sempre deveria mencionar que tratava de uma autoliquidação, por forma a que o 
revertido pudesse diligenciar junto daqueles no sentido de apurar a forma como foi autoliquidado 
o imposto.

3. Com o devido respeito, nestas conclusões não se pretende apurar factos mas apenas ressalvar 
a falta de fundamentação da citação, por não indicação por parte da exequente Fazenda Pública, da 
tipologia da liquidação do imposto em causa, nomeadamente, se se tratava de uma autoliquidação ou 
de uma liquidação oficiosa.

4. Aliás, esta conclusão mais não é do que a transcrição da III conclusão do acórdão proferido 
por esse Tribunal, no processo n.º 0309/08: “III – Além disso, embora nos casos de autoliquidação 
a administração tributária não disponha de outros elementos que não sejam os fornecidos pelo 
devedor principal e, consequentemente, não possa dar mas informação ao destinatário, o conhe-
cimento de que se tratava de um caso de autoliquidação permitiria ao revertido diligenciar junto 
do devedor principal no sentido de apurar a forma como foi determinado o montante do imposto 
autoliquidado”.

5. Assim sendo, é o STA – secção de Contencioso Tributário – o tribunal competente para apreciar 
o presente recurso.

6. Porém, ao ser entendimento deste Venerando Tribunal que as 14ª e 15ª conclusões contêm 
matéria de facto, o recorrente prescinde dessas mesmas conclusões.

1.6. Com dispensa de Vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) Encontra -se a correr termos no Serviço de Finanças de Viana do Castelo, o processo de exe-

cução n.º 2348200401023446 e aps., instaurado contra “NEIVOSERRA EQUIPAMENTOS PARA A 
INDÚSTRIA DO VINHO, LDA.”, nipc. 505136 872, para cobrança coerciva de dívidas relativa a IRC 
dos anos de 2002, 2003, 2004 e 2006, e IVA do período de 2004.01.01 a 2004.09.30 e 2006.01.01 a 
2006.09.30, no valor de € 56.994,49, cfr. fls. 1 a 5 e 19 dos autos e pef. apenso;

B) Por sentença transitada em julgado, a 23.05.2008, no âmbito do processo crime que correu 
termos no Tribunal Judicial de Viana do Castelo, sob o n.º 245/05.7IDVCT, cfr. fls. 63 a 88, cujo teor 
se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, Horácio Manuel Monteiro dos 
Santos, na qualidade de sócio -gerente da executada, foi condenado pela prática de em co -autoria ma-
terial de um crime de abuso de confiança fiscal, na forma continuada, em relação às quantias de IVA 
do 1º trimestre do ano de 2006, aqui em apreço, cfr. fls. 39 a 64 dos autos;

C) Por sentença transitada em julgado, a 2.12.2008, no âmbito do processo crime que correu ter-
mos no 1º juízo criminal do Tribunal Judicial de Viana do Castelo, sob o n.º 2l/07.2IDVCT, cfr. fls. 30 
a 64, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, Horácio Manuel 
Monteiro dos Santos, na qualidade de sócio -gerente da executada, foi condenado pela prática de em co-
-autoria material de um crime de abuso de confiança fiscal, em relação às quantias de IVA dos períodos 
de 2004 e 2º e 3º trimestres de 2006, aqui em apreço, cfr. fls. 30 a 38 dos autos;

D) A 28.04.2011, foi proferido despacho de preparação da reversão da execução contra Horácio 
Manuel Monteiro dos Santos, ora oponente, na qualidade de responsável subsidiário, cfr. fls. 65, cujo 
teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

E) A 28.04.2011, foi o oponente notificado para o exercício do direito de audição prévia, junta-
mente com a citação foi enviada a identificação das dívidas em cobrança coerciva, cujo teor se dá aqui 
por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, cfr. fls. 71 e 72, 65 e 66;

F) 30.05.2011, foi proferido despacho de reversão contra o oponente, cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais, cfr. fls. 67 a 69 e 74 a 76;

G) A 16.06.2011, Horácio Manuel Monteiro dos Santos foi citado para a execução, cfr. fls. 77 a 79;
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(…) PROVENIÊNCIA (…) PER. TRIB. D. LIM.
PAG. VOL TRIBUTO TIPO VALOR

(…) (…) (…) 2002 -01 -01 2002 -12 -31 2003 -12 -31 IRC Imposto. . . . . . . . . . . . . . 
(…) (…) (…) 2002 -01 -01 2002 -12 -31 31 -12 -2003 IRC Juros compensatórios. . . 4,57
(…) (…) (…) 2002 -01 -01 2002 -12 -31 31 -12 -2003 IRC Juros de mora. . . . . . . . . 80,81
(…) (…) (…) 2003 -01 -01 2003 -12 -31 2005 -01 -05 IRC Imposto. . . . . . . . . . . . . . 775,34
(…) (…) (…) 2003 -01 -01 2003 -12 -31 2005 -01 -05 IRC Juros compensatórios. . . 9,60
(…) (…) (…) 2003 -01 -01 2003 -12 -31 2005 -01 -05 IRC Juros de mora. . . . . . . . . 23,54
(…) (…) (…) 2004 -01 -01 2004 -03 -31 2004 -05 -17 IVA Imposto. . . . . . . . . . . . . . 7.696,22
(…) (…) (…) 2004 -04 -01 2004 -06 -30 2004 -08 -16 IVA Imposto. . . . . . . . . . . . . . 5.909,38
(…) (…) (…) 2004 -07 -01 2004 -09 -30 2004 -11 -15 IVA Imposto. . . . . . . . . . . . . . 4.185,63
(…) (…) (…) 2004 -01 -01 2004 -12 -31 2005 -08 -17 IRC Imposto. . . . . . . . . . . . . . 771,62
(…) (…) (…) 2004 -01 -01 2004 -12 -31 2005 -08 -17 IRC Juros de mora. . . . . . . . . 15,43
(…) (…) (…) 2006 -01 -01 2006 -03 -31 2006 -05 -15 IVA Imposto. . . . . . . . . . . . . . 15.479,01
(…) (…) (…) 2006 -04 -01 2006 -06 -30 2006 -08 -16 IVA Imposto. . . . . . . . . . . . . . 9.862,68
(…) (…) (…) 2006 -07 -01 2006 -09 -30 2006 -11 -15 IVA Imposto. . . . . . . . . . . . . . 10.242,75
(…) (…) (…) 2006 -01 -01 2006 -12 -31 2008 -04 -09 IRC Imposto. . . . . . . . . . . . . . 537,32
(…) (…) (…) 2006 -01 -01 2006 -12 -31 2008 -04 -09 IRC Juros de mora. . . . . . . . . 53,73

TOTAL (EUR). . . 56.994,49

 I) A 18.07.2011, por requerimento que deu entrada no Serviço de Finanças de Viana do Castelo, 
o ora oponente invocou a nulidade de citação, cfr. fls. 80 a 83, cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido para os devidos efeitos legais;

J) Na mesma data, o ora reclamante deu entrada da petição inicial de oposição à execução fiscal, 
cfr. fls. 93 a 105;

K) A 27.09.2011, foi proferido despacho pelo Chefe de Finanças que indeferiu a requerida nu-
lidade de citação, cfr. fls. 84 e 85, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os 
efeitos legais;

L) A oposição referida em J) corre termos neste tribunal sob o n.º 1553/11.3BEBRG, cfr. fls. 160 
a 170 e 176 a 91, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

M) A 11.10.2011, deu entrada a presente reclamação, cfr. fls. 122.
3.1. Com base nesta factualidade a sentença recorrida, enunciando, em termos de «Questões a 

decidir», que o reclamante alega a nulidade da citação por não lhe terem sido fornecidos os elementos 
essenciais das liquidações, cuja cobrança coerciva lhe é exigida, omissões que prejudicam os seus 
direitos de defesa, veio a considerar, em síntese, o seguinte:

 - De acordo com o disposto no n.º 1 do art. 165º do CPPT constituem «nulidades insanáveis em 
processo de execução fiscal: a) a falta de citação, quando possa prejudicar a defesa do citado, e, b) a 
falta de requisitos essenciais do título executivo, quando não puder ser suprida por prova documental».

Tais nulidades são de conhecimento oficioso e podem ser arguidas até ao trânsito em julgado da 
decisão final; a falta de citação ocorre tanto nos casos em que ela é omitida, como nos restantes casos 
previstos no art. 195º do CPC, subsidiariamente aplicável. Situação distinta é a da nulidade da citação, que 
ocorre quando não tenham sido observadas as formalidades previstas na lei – n.º 1 do art. 198º do CPC.

Quer a falta de citação, quer a nulidade da citação, por inobservância das formalidades prescritas 
na lei, devem ser arguidas perante o órgão da execução fiscal, no prazo da contestação (no prazo da 
oposição, 30 dias nos termos do n.º 1 do art. 203º do CPPT), sendo a eventual decisão desfavorável 
passível de reclamação para o tribunal tributário (acs. do STA, de 12/2/03, rec. n.º 1529/02, de 28/2/07, 
rec. n.º 803/04, de 6/6/07, rec. n.º 91/07, e de 2/4/08, rec. n.º 953/07; v. tb. Jorge de Sousa, in CPPT 
anotado e comentado, II volume, pág. 270).

 - Conforme se extrai do probatório [maxime alíneas G) e H)] juntamente com a citação foi en-
viada ao oponente documento identificativo da divida tributária, que faz parte integrante da mesma, 
do qual constam a natureza, número da liquidação, o período em causa, data de pagamento voluntário 
e respetivo valor. Assim, ao contrário do alegado, foram fornecidos ao oponente os elementos essen-
ciais das liquidações em cobrança coerciva. Tal factualidade, em conjugação, ainda, com as regras da 
experiência comum e do padrão do homem médio, colocado na sua posição, inelutavelmente nos leva 
à conclusão de que teve conhecimento daqueles, não tendo sido prejudicado no seu direito de defesa. 
Como resulta, aliás, da atempada instauração da oposição à execução fiscal.

 - Acresce que, caso considerasse insuficientes os elementos que lhe foram fornecidos, atenta a 
possibilidade de poder impugnar graciosa e contenciosamente as liquidações, sempre o oponente poderia 
ter requerido a notificação dos requisitos que tivessem sido omitidos ou a passagem de certidão que 
contivesse os elementos relativos aos actos tributários de liquidação, isenta de qualquer pagamento, 

H) Juntamente com a citação foi enviada a identificação da dívida em cobrança coerciva, cfr. fls. 77 a 
79, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, ressaltando o seguinte:

“ 
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nos termos do disposto no art. 37º, n.º 1, do CPPT, (neste sentido vide Jorge Lopes de Sousa, in CPPT 
anotado e comentado, I vol., 6ª edição, pág. 363).

 - Todavia, atenta a argumentação aduzida pelo oponente na oposição apresentada [cfr. alínea J)], em 
que alega, para além do mais, a prescrição da dívida exequenda e a falta de notificação das liquidações 
no prazo de caducidade, o mesmo demonstra ter conhecimento da natureza e extensão da dívida e da 
razão de ser da instauração da execução fiscal, tendo usado, de entre os meios de defesa de que dispu-
nha, aquele que entendeu por mais conveniente. Inclusivamente no artigo 20.º da PI afirma o seguinte:

Pelo que não tem razão de ser a argumentação aduzida no sentido de que a omissão dos alegados 
elementos essenciais das liquidações, porque são necessários para alicerçar os fundamentos de opo-
sição à execução fiscal, prejudicou o seu direito de defesa [cfr. alínea F) das conclusões], sendo que, 
por outro lado, tratando -se de autoliquidações, apresentadas pelo contribuinte, através das respetivas 
declarações, não há lugar à sua notificação posterior.

 - Acresce, ainda, que, tendo em consideração os factos provados na sentença proferida nos processos 
crime nºs 245/05.7IDVCT e 2l/07.2IDVCT [alíneas B) e C) dos factos provados] resulta inequívoco que 
o reclamante na qualidade de representante legal da executada, procedeu à liquidação do IVA, relativo 
aos períodos em causa nos autos, mas em vez de fazer a sua entrega nos cofres do Estado, se apropriou 
do mesmo e o utilizou em proveito próprio. Daí que, não possa, em boa -fé, alegar o desconhecimento 
dos elementos essenciais da liquidação.

Verifica -se, pois, que a citação cumpriu a sua finalidade, designadamente dando a conhecer, em 
toda a sua extensão, as dívidas em cobrança coerciva, sendo certo que, por outro lado, em nada ficaram 
prejudicados os direitos de defesa do reclamante que os exerceu oportunamente. Pelo que bem andou 
o despacho reclamado ao indeferir a arguição da nulidade da citação.

3.2. Discordando do decidido, o recorrente interpõe o presente recurso para o STA, com as res-
pectivas alegações e as Conclusões acima transcritas.

E subidos os autos, o MP logo suscitou, face ao teor das Conclusões do recurso, a incompetência, 
em razão da hierarquia, do STA, por entender que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito.

Importa, assim, apreciar desde já esta questão prévia da incompetência, pois que a sua eventual 
procedência prejudicará, precisamente, o conhecimento de qualquer outra (cfr. n.º 2 do art. 16º do CPPT 
e arts. 101º e segts. do CPC), sendo que a infracção das regras da competência em razão da hierarquia 
determina a incompetência absoluta do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou 
suscitada até ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. nºs. 1 e 2 do art. 16 do CPPT).

Vejamos, pois:
4.1. Tal como resulta da alínea b) do art. 26º e da alínea a) do art. 38º do ETAF (na redacção da 

Lei 107 -D/2003 de 31.12) e do n.º 1 do art. 280º do CPPT), a competência do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários 
restringe -se, exclusivamente, a matéria de direito, constituindo, assim, uma excepção à competência 
generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete (cfr. alínea a) do art. 38º) conhecer 
«dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26º.

Em consonância, o n.º 1 do art. 280º do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributários 
de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for exclu-
sivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo.

Reserva -se, portanto, ao Supremo Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, com 
intervenção reservada para os casos em que a matéria de facto controvertida no processo esteja estabi-
lizada e apenas o direito se mantenha em discussão.

E embora para aferir da competência, em razão da hierarquia, do STA, haja que atentar, em princípio, 
apenas no teor das conclusões da alegação do recurso (pois por aquelas se define o objecto e se delimita o 
âmbito deste  - cfr. o n.º 3 do art. 684º e os nºs 1 e 3 do art. 685º -A, 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), não deixa de ser necessário confrontar as Conclusões com a própria substância das alegações 
do recurso, nomeadamente, se nestas se afrontar expressamente a factualidade que suporta a decisão 
(sendo caso disso, há ainda que atentar se em sede de contra -alegações, vem requerida a ampliação do 
âmbito do recurso ao abrigo do disposto no art. 684º -A do CPC).

E se o recorrente suscitar qualquer questão de facto, o recurso já não terá por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, ficando, desde logo, definida a competência do Tribunal Central 
Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal vir a concluir que a 
discordância sobre a matéria fáctica, ou que os factos não provados alegados são irrelevantes para a 
decisão do recurso
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4.2. No caso, o recorrente sustenta, nas Conclusões 14ª e 15ª, que «Mesmo no caso de se tratar de 
autoliquidações de IRC e de IVA, tal não implica que o revertido, responsável subsidiário (…) tenha 
na sua posse, ainda para mais, decorridos cinco, sete, oito e nove anos desde a data de ocorrência do 
facto tributário, até à sua citação, em 16.06.2011!!, todos os elementos essenciais destas liquidações» 
e que «A documentação contabilística referente à autoliquidação do imposto do período em causa, 
encontrava -se na posse da executada originária, ou, do seu técnico oficial de contas, pelo que a citação 
sempre deveria mencionar a natureza da liquidação, por forma a que o revertido pudesse diligenciar 
junto daqueles no sentido de apurar a forma como foi autoliquidado o imposto.»

Ora, esta factualidade não vem contemplada no Probatório da sentença.
E, como aponta o Exmo. PGAdjunto, o recorrente pretende dessa factualidade extrair consequên-

cia jurídica.
Com efeito, contestando, por um lado, a tese da sentença no sentido da aplicabilidade do art. 37º 

do CPPT, e alegando, por outro lado, que sempre seria necessário que a citação mencionasse a natureza 
da liquidação, por forma a que ele (revertido) pudesse diligenciar junto da executada originária ou do 
técnico oficial de contas, para apurar a forma como foi autoliquidado o imposto, pois que, mesmo no 
caso de se tratar de autoliquidações de IRC e de IVA, tal não implica que ele tenha na sua posse (ainda 
para mais, decorridos cinco, sete, oito e nove anos desde a data de ocorrência do facto tributário) todos 
os elementos essenciais destas liquidações, o recorrente está a questionar não só a factualidade, como 
também os próprios juízos fácticos em que assenta a sentença (que considerou que ― em face de ter 
ficado provado o envio ao recorrente, com a citação, de documento identificativo da divida tributária do 
qual constam a natureza, o número da liquidação, o período em causa, a data de pagamento voluntário 
e o respectivo valor  - e conjugando, então, esta factualidade com as regras da experiência comum e do 
padrão do homem médio, colocado na posição do recorrente, há que concluir que este teve conhecimento 
daqueles elementos e que, por isso, não foi prejudicado no seu direito de defesa).

Ou seja, ao alegar que a documentação contabilística referente à autoliquidação dos impostos dos 
períodos em causa se encontra na posse da executada originária ou do seu técnico oficial de contas, 
pelo que seria necessário que a citação mencionasse a natureza da liquidação, por forma a que ele (re-
corrente) pudesse diligenciar junto daqueles, para apurar a forma como foi autoliquidado o imposto, o 
recorrente está a questionar as ilações de facto que a sentença retira da factualidade que julgou provada, 
bem como a invocar factualidade que, de acordo com a sua alegação, não será, em abstracto, indiferente 
para o julgamento da causa.

Daí que não colha a argumentação (constante dos nºs. 3 e 4 da resposta apresentada pelo recorrente 
no seguimento da notificação do teor do Parecer do MP) no sentido de que naquelas Conclusões não 
se pretende apurar factos mas apenas ressalvar a falta de fundamentação da citação, por não indicação 
da tipologia da liquidação do imposto em causa, nomeadamente, se se tratava de uma autoliquidação 
ou de uma liquidação oficiosa.

Veja -se, aliás, que na Conclusão 13ª o recorrente também sustenta que, para existir a nulidade da 
citação (alegadamente substanciada na falta de fundamentação e na falta de indicação ao responsável 
subsidiário, quer dos pressupostos e extensão da reversão quer dos elementos essenciais da respectiva 
liquidação, designadamente, a incidência, a determinação da matéria colectável, liquidação em sentido 
técnico e a aplicação de taxa legal de imposto à matéria colectável apurada) não é imprescindível que o 
citado alegue e prove a existência de um efectivo prejuízo na sua defesa, bastando, para tal existência 
(da nulidade da citação) a mera possibilidade de aquele prejuízo poder vir a ocorrer, pelo que, assim 
sendo, sempre teria a Administração Fiscal a obrigação legal de lhe dar a conhecer a natureza das liqui-
dações, e não somente, como se fez na citação, indicar a proveniência da dívida, o período tributário, 
a data limite de pagamento, o tributo e o valor.

Por isso, a alegação constante das ditas Conclusões (14ª e 15ª) incorpora, necessariamente, em 
si própria, discordância com a factualidade que a sentença julgou provada e com os juízos valorativos 
fácticos que dela retirou para fundamentar a improcedência da reclamação: ou seja, o recorrente invoca 
aí erro de julgamento por a sentença ter feito assentar a solução jurídica nessa factualidade e nas ilações 
de facto que da mesma retira.

Pelo exposto, em concordância com o MP, afigura -se -nos que tais Conclusões se traduzem em 
alegação que envolve a apreciação de matéria de facto que não vem estabelecida no Probatório e que 
tem de ser decidida primacialmente à face dos pertinentes elementos de prova, e não da mera interpre-
tação de normas jurídicas.

4.3. Por outro lado, não releva, para efeitos de apreciar a competência em razão da hierarquia, a 
«desistência» do afirmado nessas conclusões, desistência que o recorrente pretende seja considerada (cfr o 
n.º 6 da resposta ao Parecer do MP) no caso de se vir a entender que as mesmas contêm matéria de facto.

É que a competência fixa -se no momento em que a causa se propõe, sendo irrelevantes as mo-
dificações de facto que ocorram posteriormente (art. 5º do ETAF), regra que, aplicada aos recursos 
jurisdicionais, cujo objecto é fixado pelas conclusões da alegação de recurso (nº 3 do art. 684º do 
CPC) torna irrelevantes quaisquer alterações dos pressupostos da competência que se produzam após 
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a apresentação das alegações e respectivas conclusões (cfr., entre outros e neste mesmo sentido, os 
acs. desta Secção do STA, de 2/6/1999, rec. n.º 022057, de 21/1/2003, rec. n.º 1621, de 9/4/2003, rec. 
n.º 085/03 e de 16/5/2007, rec. n.º 093/07).

5. A infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência ab-
soluta do Tribunal, que, como se disse, é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada até 
ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. nºs. 1 e 2 do art. 16º do CPPT).

Na procedência, portanto, da questão suscitada pelo MP, conclui -se que o recurso não tem por 
fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo, por isso, competente para o seu conhecimento 
a Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo e ficando, nesta medida, pre-
judicado o conhecimento das restantes questões suscitadas no recurso.

DECISÃO
Termos em que se acorda em declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em 

razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso e em declarar (nº 3 do art. 18º do CPPT) com-
petente o Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Contencioso Tributário), para o qual o 
Recorrente poderá requerer a remessa do processo, de harmonia com o preceituado no n.º 2 daquele 
mesmo artigo.

Custas pelo recorrente, com 1 UC de taxa de justiça.

Lisboa, 25 de Julho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pais Borges — Adérito Santos. 

 Acórdão de 1 de Agosto de 2012.

Assunto:

Execução Fiscal. Reclamação. Ordem de Penhora. Hipoteca Voluntária constituída 
por Terceiro.

Sumário:

 I — A hipoteca voluntária constituída por terceiro para garantia do cumprimento do 
plano de prestações acordado entre a executada e o Fisco consubstancia -se na 
prestação de uma garantia especial daquela obrigação, conferindo ao credor o 
direito de pagar -se pelo valor dos imóveis hipotecados com preferência sobre os 
demais credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo 
(artigo 686.º, n.º 1 do Código Civil).

 II — A existência de hipoteca voluntária sobre bens de terceiro garantindo especial-
mente o cumprimento de determinada obrigação não impede que a Administração 
execute prioritariamente bens do património do devedor, pois que a existência de 
hipoteca oferecida por terceiro não afasta a responsabilidade do devedor pelo 
cumprimento das suas obrigações nem transforma a responsabilidade do devedor 
em subsidiária relativamente à garantia prestada;

 III — O disposto no n.º 4 do artigo 219.º do CPPT apenas que confere prioridade na 
penhora aos bens do devedor onerados com garantias reais, não existindo tal prio-
ridade na penhora quando os bens onerados com tais garantias sejam de terceiro.

 IV — No caso de garantia real constituída por terceiro apenas os bens dados em garan-
tia, e mais nenhum outro da sua propriedade, pode ser penhorado na execução.

 V — A aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 200.º do CPPT terá de ser efectuada 
com as necessárias adaptações nos casos em a garantia prestada é uma garantia 
especial e real como a hipoteca voluntariamente constituída sobre bens de terceiro, 
pois que, nestes casos, ao terceiro garante não poderá ser exigido o pagamento sob 
pena de execução do seu património, embora limitado ao montante da garantia 
prestada, antes lhe pode ser exigido apenas que suporte a execução do bem dado 
em garantia.

 VI — Do n.º 1 do artigo 153.º do CPPT não se retira que o terceiro que haja constitu-
ído garantia real sobre bens do seu património para garantia de obrigação de 
terceiro possa ser demandado para pagar a dívida sob pena de o seu património 
ser executado até ao limite da garantia, antes se terá de entender que o limite 
da garantia prestada será de interpretar, nestes casos, como permitindo apenas 
executar o bem por ele dado em garantia.



2445

Processo n.º 765/12 -30.
Recorrente: ARANSA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL S.A. Unipessoal Sucursal em Portugal
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 – ARANSA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL S.A. Unipessoal Sucursal em Portugal, com os 

sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do 
Porto, de 28 de Maio de 2012, que julgou improcedente a reclamação por si deduzida contra despacho 
do Sr. Chefe do Serviço de Finanças do Porto  -2, datado de 31/01/2012 e que lhe foi notificado em 
31.01.2012, que lhe indeferiu o pedido de anulação de penhoras de créditos e outros bens, apresentando 
as seguintes conclusões:

I. A recorrente pretende obter a anulação das penhoras dos créditos sobre as sociedades SINER-
LUZ Promoções Imobiliárias Lda. (adiante SINERLUZ), SINERPORTO Promoções Imobiliárias Lda., 
ARANSAIBD LDA. e EDILUSSAR Promoções Imobiliárias Lda., porquanto a penhora na execução 
fiscal n.º 3182201101010476 e apensos devia recair imediata e automaticamente na garantia real 
oferecida por terceiro (SINERLUZ), e só na insuficiência dos bens onerados por esta garantia é que a 
penhora poderia incidir sobre outros bens da executada aqui Recorrente, e nunca da SINERLUZ que 
apenas garantiu o bem;

II. Na sequência do incumprimento do plano prestacional pela executada aqui Recorrente, e perante 
a existência de uma garantia real (hipoteca voluntária constituída por terceiro), a Administração Tribu-
tária tinha o dever legal de começar a penhora pelo objeto da garantia, só podendo estender -se a outros 
bens da executada, quando demonstrada a insuficiência dos bens onerados pela referida garantia;

III. A redacção do n.º 2 do artigo 200º do CPPT aplica -se aos casos em que, na execução fiscal, 
houve prestação de garantia bancária por parte da competente entidade, o que não sucede no presente caso;

IV. Apenas nos casos em que houve prestação de garantia bancária é que a entidade pode ser 
citada para proceder ao pagamento da quantia garantida, pois a garantia bancária garante o pagamento 
da quantia garantida;

V. O regime do artigo 56º n.º 2 do CPC possibilita ao exequente seguir directamente contra os bens 
onerados do terceiro mas apenas pode fazer valer a garantia, e não outros bens do terceiro;

VI. A iniciativa do exequente deve direcionar -se à garantia real prestada pelo terceiro, e não ao 
património deste, sem prejuízo do devedor também responder, na insuficiência dos bens onerados;

VII. O regime do artigo 697.º do Código Civil não se aplica ao terceiro que constituiu a hipoteca 
porque, caso se reconheça a insuficiência da garantia, ele não responde com outros bens, mas apenas 
responde com o bem que garantiu;

VIII. O terceiro tem o direito de oposição a que outros bens seus sejam penhorados, caso o credor 
estenda a execução a esses bens, antes ou depois de reconhecer a insuficiência da garantia;

IX. A Administração Tributária deveria começar a penhora, simplesmente, pela execução da 
hipoteca constituída voluntariamente por terceiro, sem qualquer obrigação de pagamento da dívida 
pelo terceiro;

X. A SINERLUZ, na qualidade de terceiro, não tinha que pagar a divida, sob pena de responder 
como executada pela sua totalidade mas antes a Administração Tributária tinha de executar a hipoteca 
voluntariamente por ela constituída;

XI. Consequentemente, deve o presente recurso ser julgado procedente e revogada a douta sen-
tença do Tribunal a quo, e, em consequência, o pedido subjacente à impugnação judicial interposta 
pela Recorrente deve ser julgado procedente, com todas as consequências legais.

PEDIDO:
Nestes termos e nos mais de Direito que Vs. Exas. doutamente, não deixarão de suprir, deve o 

presente recurso ser julgado procedente e revogada a douta sentença do Tribunal a quo, e, conse-
quentemente, deve ser ordenada a anulação das penhoras de créditos aqui em apreço, notificadas às 
sociedades SINERLUZ, EDILUSSAR, SINERPORTO e ARANSAIBD, bem como da citação para a 
SINERLUZ proceder ao pagamento da quantia exequenda e acrescido, sob pena de responder como 
executada, porquanto o órgão de execução fiscal devia apenas fazer valer a garantia da SINERLUZ, 
executando naturalmente a hipoteca constituída, não respondendo a SINERLUZ com outros bens para 
além dos bens onerados. Pois só assim se fará inteira e sã JUSTIÇA!

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Recorrente: Aransa Construccion Y Obra Civil,S.A.Unipessoal Sucursal em Portugal Objecto 

do recurso: sentença declaratória da improcedência de reclamação apresentada contra decisão de 
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indeferimento de pedido de anulação de penhoras de créditos e outros bens proferida pelo órgão da 
execução fiscal

FUNDAMENTAÇÃO
1. Questão decidenda: saber se, em caso de dívida provida de garantia real sobre bens de terceiro 

(hipoteca voluntária), a penhora se deve iniciar pelos bens onerados com a garantia, só em caso de 
insuficiência destes devendo ser penhorados bens do devedor executado

2. No processo de execução fiscal podem ser executados os devedores originários e seus sucessores, 
bem como os garantes que se tenham obrigado como principais pagadores, até ao limite da garantia 
prestada. (art.153º nº1 CPPT)

Em caso de incumprimento de plano prestacional para pagamento da dívida exequenda a execu-
ção prossegue os seus termos normais contra o executado originário até à extinção, paralelamente à 
possibilidade de o garante assumir a qualidade de executado, no caso de incumprimento dos termos 
da citação para pagamento do remanescente da dívida exequenda e acrescido (art.200º nºs 1 segundo 
segmento e 2 CPPT; na doutrina Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário anotado e comentado Volume II 2007 p.305 anotação 2 ao art.200º)

O regime do art.200º nº2 CPPT aplica -se à prestação de qualquer garantia idónea legalmente 
admissível e não apenas à prestação de garantia bancária (art.199º nºs 1/2 CPPT)

A administração tributária exequente, no caso de dívida provida de garantia real sobre bens de 
terceiro, não está obrigada à instauração da execução contra terceiro titular do bem onerado com a 
garantia podendo demandar originariamente o devedor (art.56º nº2 CPC)

No exercício desta faculdade elege para penhora os bens cujo valor pecuniário seja de mais fácil 
realização e se mostre adequado ao montante do crédito do exequente (art. 219º nº1 CPPT redacção 
Lei n.º 53 -A/2006, 29 dezembro)

A penhora prioritária de bens onerados com garantia real apenas se aplica quando estes per-
tençam ao devedor; mas não quando pertençam a terceiro, como sucede no caso sob análise (art.219º 
nº4 CPPT)

A solução adoptada no domínio do processo de execução fiscal é idêntica à consagrada no direito 
civil: o devedor executado, proprietário de bens onerados com hipoteca, tem o direito de se opor a que 
outros bens sejam penhorados na execução enquanto não se reconhecer a insuficiência da garantia e 
ainda a que, relativamente aos bens onerados, a execução se estenda além do necessário à satisfação 
do direito do credor (art.697º CCivil; na doutrina Pires de Lima/Antunes Varela Código Civil anotado 
Volume I Coimbra Editora 4a edição p.720)

3. Resulta das considerações antecedentes a legalidade da penhora de créditos da executada, na 
exacta medida em que a penhora dos bens onerados com a garantia real (hipoteca voluntária constituída 
sobre vários imóveis) não é prioritária, porque o objecto da garantia pertence a terceiro (sociedade 
Sinerluz -Promoções Imobiliárias, Lda), e não à devedora executada

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, existindo hipoteca voluntária prestada por terceiro para garantia do pagamento do 

plano de pagamento em prestações acordado, pode, em caso de incumprimento deste, ser o terceiro ser 
citado para pagar, bem como serem penhorados bens da executada antes da penhora do bem onerado 
com a hipoteca oferecida por terceiro.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
1. Em 02.03.2011, no Serviço de Finanças do Porto 2, foi autuado o processo de execução fiscal 

n.º 3182201101010476, com a proveniência de IVA; a quantia exequenda de 251.578,36 Euros; e, aí 
constando como executado ARANSA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL, SA, UNIPERSONAL, 
SUCURSAL EM PORTUGAL (cfr. fls. 6, dos autos);

2. Em 22.03.2011, a Reclamante apresentou junto daquele Serviço de Finanças, e naquele processo 
de execução fiscal, um requerimento, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido, e de onde se 
extrai o seguinte. “(...)Nos termos expostos, a ARANSA vem requerer que V. Exa. ordene o deferimento 
do pagamento em doze prestações mensais e sucessivas da quantia exequenda, nos termos e para os 
efeitos do artigo 196º do CPPT, bem como se digne aceitar, nos termos e para os efeitos do artigo 169º 
e 199º, ambos do CPPT, a hipoteca voluntária dos imóveis propriedade de terceiro melhor descritos nas 
certidões prediais em anexo e, consequentemente, ordene a suspensão do processo de execução fiscal 
n.º 3182201101010476” (cfr. fls. 38 a 41, dos autos);
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3. Em 04.04.2011, e na sequência do requerimento indicado no número anterior, foi proferido 
despacho, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido, pelo respectivo Chefe do Serviço de 
Finanças, de onde se extrai o seguinte:

“(…) 8 - Defiro a proposta dos bens oferecidos como garantia, devendo formalizar a mesma com 
a constituição de hipoteca voluntária.

(…)
10 - Fixo a garantia a prestar pelo valor de € 318.867,08;
11 - No prazo de quinze dias a contar da notificação deste despacho, deverá apresentar garantia 

adicional pelo valor de € 24.232,97.” (cfr. fls. 80 dos autos);
4. Em 16.05.2012, a sociedade SINERLUZ  - PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, LDA, celebrou es-

critura de constituição de hipoteca, tendo aí sido declarado pela indicada sociedade que: “(…) para 
garantia e integral pagamento do montante de trezentos e dezoito mil oitocentos e sessenta e sete euros e 
oito cêntimos, resultante da dívida no processo de execução fiscal número 3182201101010476, que corre 
termos no Serviço de Finanças do Porto  - 2, sito na Rua Gonçalo Cristóvão n.º 291, 4150 -367 Porto, 
cuja executada é a sociedade comercial com a firma Aransa Contruccion y Obra Civil, SA Unipersonal, 
Sucursal em Portugal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número 
de matrícula e pessoa colectiva 980 148 715, e demais acréscimos legais, o outorgante em nome da 
sociedade sua representada, constitui hipoteca a favor do Estado Português, na pessoa da Direcção 
Geral dos Impostos (Serviço de Finanças do Porto  - 2), pelo prazo de um ano, sobre os seguintes 
imóveis:(...)”, conforme aí consta (cfr. fls 104 e 105, dos autos);

5. Em 17.11.2011, na sequência do despacho de 07.11.2011, proferido pela Chefe de Finanças 
Adjunta do Serviço de Finanças do Porto 2, a sociedade Sinerluz  - Promoções Imobiliárias, Lda, foi 
citada pessoalmente, neste processo de execução fiscal, nos seguintes termos:

“Pela presente fica V. Exa na qualidade de garante no processo de execução fiscal 
n.º 3182201101010476, instaurado contra o executado supra, face ao incumprimento do plano pres-
tacional n.º 3182.2011.137, garantido pela hipoteca voluntária constituída sobre as fracções CR, CS, 
CT, CU, J, W e Z do art. 9637 e a fracção V do art.º 9839 todos da freguesia de Ermesinde, de forma 
a assegurar o montante de 318.867,08€, para no prazo de 30 (trinta) dias a contar da concretização 
desta citação, proceder ao pagamento de dívida ainda existente e acrescido até ao montante da ga-
rantia prestada.

Decorrido aquele prazo sem que o pagamento se mostre efectuado, será executado nos autos 
nos termos do artigo 153º do Código do Procedimento e de Processo Tributário, designadamente 
para efeitos de PENHORA DE BENS e demais diligências prescritas no Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.” (cfr. fls.173, 179 a 181, dos autos);

6. Em 23.12.2011, a sociedade Sinerluz  - Promoções Imobiliárias, Lda foi citada, na qualidade 
de executada, também neste mesmo processo de execução fiscal, para proceder ao pagamento do valor 
que tinha garantido, sob pena de prosseguir a execução, nomeadamente, para efeitos de penhora de 
bens (cfr. fls. 180 a 182, dos autos);

7. Em 29.12.2011, a sociedade Sinerluz  - Promoções Imobiliárias, Lda, foi notificada da penhora 
de créditos, da sociedade Aransa Construccion D. C. S. U. Sucursal em Portugal, efectuada neste 
processo executivo (documento n.º 3, junto com a Reclamação);

8. Em 29.12.2011, a sociedade Edilussar Promoções Imobiliárias, Lda, foi notificada da penhora 
de créditos, da sociedade Aransa Construccion D. C. S. U. Sucursal em Portugal, efectuada neste 
processo executivo (documento n.º 4, junto com a Reclamação);

9. Em 29.12.2011, a sociedade Sinerporto  - Promoções Imobiliárias, Lda, foi notificada da pe-
nhora de créditos, da sociedade Aransa Construccion D. C. S. U. Sucursal em Portugal, efectuada 
neste processo executivo (documento n.º 5, junto com a Reclamação);

10. Em 29.12.2011, a sociedade Aransaibd, Lda, foi notificada da penhora de créditos, da so-
ciedade Aransa Construccion D. C. S. U. Sucursal em Portugal, efectuada neste processo executivo 
(documento n.º 6, junto com a Reclamação);

11. Em 11.01.2012, a mesma sociedade Sinerluz  - Promoções Imobiliárias, Lda, apresentou ainda 
um requerimento, neste processo de execução fiscal, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido, e 
de onde se extrai o seguinte: “Sinerluz  - Promoções Imobiliárias, Lda, (doravante Sinerluz) matriculada 
na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e pessoa colectiva 
504492420, com sede sita à Rua João de Deus n.º 6, 3, sala 304, no Porto, tendo sido notificada de 
penhora de créditos identificada em epígrafe no processo executivo supra referido e, na impossibilidade 
de efectuar a participação on line pelo site www.portaldasfinanças.gov.pt. por razões técnicas desse 
mesmo site, vem mui respeitosamente dizer o seguinte: 1. Reconhece a obrigação, data de vencimento 
em 31.12.2010, com valor de obrigação de 23.081, 84€. “(cfr. fls. 183 e 184, dos autos);

12. Em 11.01.2012, a sociedade Aransaibd, Lda apresentou um requerimento, neste processo de 
execução fiscal, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido, e de onde se extrai o seguinte: 
“Aransaibd, (doravante Aransaibd) matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 
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com o número único de matrícula e pessoa colectiva 504790498, com sede sita à Rua João de Deus, 
n.º 6, 3, sala 304, no Porto, tendo sido notificada de penhora de créditos identificada em epígrafe no 
processo executivo supra referido e, na impossibilidade de efectuar a participação on line pelo site 
www.portaldasfinanças.gov.pt. por razões técnicas desse mesmo site, vem mui respeitosamente dizer 
o seguinte: 1. Reconhece a obrigação, data de vencimento em 31.12.2010, com valor de obrigação de 
240.511,28€.”(cfr. fls. 185 e 186, dos autos);

13. Em 11.01.2012, a sociedade Sinerporto  - Promoções Imobiliárias, Lda, apresentou um requeri-
mento, neste processo de execução fiscal, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido, e de onde 
se extrai o seguinte: “Sinerporto  - Promoções Imobiliárias, Lda, (doravante Sinerporto) matriculada 
na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e pessoa colectiva 
504725084, com sede sita à Rua João de Deus, n.º 6, 3, sala 304, no Porto, tendo sido notificada de 
penhora de créditos identificada em epígrafe no processo executivo supra referido e, na impossibilidade 
de efectuar a participação on line pelo site www.portaldasfinanças.gov.pt. por razões técnicas desse 
mesmo site, vem mui respeitosamente dizer o seguinte: 1. Reconhece a obrigação, data de vencimento 
em 31.12.2010, com valor de obrigação de 20. 820,20€. “(cfr. fls. 187 e 188, dos autos);

14. Em 11.01.2012, a Reclamante apresentou, neste processo de execução fiscal, um requerimento, 
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido, e de onde se extrai o seguinte: “Nestes termos, em 
caso de prosseguimento do processo de execução fiscal n.º 3182201101010476, o órgão de execução 
fiscal deve começar a penhora sobre os bens onerados com a hipoteca voluntária constituída no pro-
cesso de execução fiscal em apreço, e só em caso de insuficiência desses bens é que poderá começar a 
penhora noutros bens da ARANSA. Consequentemente, deve ordenar a anulação da penhora de créditos 
e de outros bens entretanto ordenada.” (cfr. fls. 197 e 198, dos autos).

15. Em 11.01.2012, na sequência da citação indicada no número 6, a sociedade Sinerluz  - Pro-
moções Imobiliárias, Lda, apresentou um requerimento, cujo teor se dá aqui por integralmente repro-
duzido, e de onde se extrai o seguinte: “(...) Nestes termos, deverá declarar extinto o presente processo 
de execução fiscal em relação à SINERLUZ, com todas as consequências, porquanto a SINERLUZ, é 
parte ilegítima do referido processo, nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 204.º do CPPT, dado 
que não se verificam os requisitos do n.º 1 do artigo 153.º do CPPT, sem prejuízo de começar a pe-
nhora os bens onerados com garantia real, nos termos do artigo 219º n.º 4 do CPPT.” (cfr. fls. 210 a 
225, dos autos);

16. Em 25.01.2012, e com referência ao requerimento apresentado pela Reclamante e indicado 
no número 14, o Serviço de Finanças do Porto 2, elaborou a informação, cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido, e de onde se extrai o seguinte: “ - Os presentes autos foram instaurados em 
02 -03 -2011, contra a executada ARANSA Construccion y Obra Civil, SA, Unipersonal, Sucursal em 
Portugal, por dívidas de IV A do mês de Dezembro de 2010, no montante de 251. 578,36€ e acrescido; 
 - Foi Deferido o pagamento da divida exequenda e acrescido em 12 prestações mensais, nos termos 
do n.º 4 do art. 196º do CPPT;  - Foi aceite, uma garantia real prestada por um terceiro, SINERLUZ 
PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, LDA, com a constituição de hipoteca voluntária sob bens imóveis 
pertencentes à mesma, nos termos do n.º 2 do art. 199º e art.º 195º do CPPT;  - No entanto, face ao 
incumprimento do plano prestacional, no caso em concreto por falta de pagamento de três prestações 
sucessivas, foi interrompido o referido plano prestacional após o prazo constante na notificação en-
viada para o efeito, estabelecido no n.º1 do artº 200.º do CPPT;  - Foi citada a entidade que prestou 
a garantia, SINERLUZ, nos termos do n.º2 do mesmo artigo, para efectuar, no prazo de 30 dias, o 
pagamento da divida existente e do acrescido até ao montante da garantia, sob a cominação de ser 
executada no processo.  - Não obstante, o processo de execução fiscal prossegue também os seus termos 
contra o executado, tal como consta na parte final do n.º1 do artº 200º e no n.º 6 do artº 189º ambos do 
CPPT;  - Face ao exposto, sou da opinião, salvo melhor entendimento, que se devem manter as ordens 
de penhoras efectuadas nos presentes autos.” (cfr. fls. 203 a 205, dos autos).

17. Em 26.01.2012, na sequência da informação indicada no número anterior, foi proferido o 
seguinte despacho: “Concordo. Sendo a execução contra garantes equiparável à situação dos devedores 
solidários, embora com a limitação da responsabilidade ao montante da garantia prestada (art. 153º/1 
do CPPT), paralelamente a ser executado no processo, caso não efectuar o pagamento no prazo de 
30 dias após a citação (art 200º/2 do CPPT), o processo de execução fiscal seguirá também os seus 
termos contra o executado, de conformidade com o disposto a parte final do n.º 1 do referido artº 200º 
do CPPT. Nesta conformidade indefiro o pedido. Notifique -se.” (cfr. fls. 203 a 205, dos autos).

18. Em 31.01.2012, o despacho e informação indicados nos dois números anteriores, foram no-
tificados à Reclamante (cfr. fls. 206 e 207, dos autos);

19. Em 08.02.2012, a Reclamante apresentou, neste processo executivo, a presente reclamação 
(cfr. fls. 232 a 262, dos autos).

6 – Apreciando.
6.1 Da alegada ilegalidade das penhoras de créditos da executada e da citação do terceiro garante 

para pagamento da dívida exequenda
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A sentença recorrida, a fls. 300 a 317 dos autos, julgou improcedente a reclamação deduzida pela 
ora recorrente, fundamentando o decidido no disposto nos artigos 153.º, n.º 1, 200.º n.º 2 e 219.º do CPPT, 
nos termos dos quais a entidade que tiver prestado a garantia, é citada para efectuar o pagamento da 
dívida exequenda e acrescido até ao montante da garantia prestada (cfr. artigo 200.º, n.º 2). E que na 
falta deste pagamento, a execução prossegue, também contra este terceiro, passando esta a figurar no 
processo de execução fiscal como executada, considerando ainda que tal solução é aquela que resulta 
das regras de direito processual civil, no que se refere a dívidas providas de garantia real sobre bens de 
terceiro e que não vale para a garantia real prestada por terceiro a regra prevista no n.º 4 do artigo 219.º 
do CPPT, pois que se refere somente ao caso de a garantia real onerar bens do devedor.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer junto 
aos autos e supra transcrito sustenta o não provimento do recurso, aderindo à fundamentação da sen-
tença recorrida.

Alega, porém, a recorrente, que a Administração Tributária tinha o dever legal de começar a 
penhora pelo objeto da garantia, só podendo estender -se a outros bens da executada, quando demons-
trada a insuficiência dos bens onerados pela referida garantia, que o n.º 2 do artigo 200º do CPPT 
aplica -se aos casos em que, na execução fiscal, houve prestação de garantia bancária por parte da 
competente entidade, o que não sucede no presente caso e que a Administração Tributária deveria 
começar a penhora, simplesmente, pela execução da hipoteca constituída voluntariamente por terceiro, 
sem qualquer obrigação de pagamento da dívida pelo terceiro, concluindo pedindo que, na procedência 
do recurso, seja revogada a sentença recorrida e ordenada a anulação das penhoras de créditos, bem 
como da citação para a SINERLUZ proceder ao pagamento da quantia exequenda e acrescido, sob 
pena de responder como executada.

Vejamos.
A hipoteca voluntária constituída pela sociedade SINERLUZ para garantia do cumprimento do 

plano de prestações acordado entre a sociedade ARANSA e o Fisco consubstancia -se na prestação de 
uma garantia especial daquela obrigação, prestada por terceiro, conferindo ao credor o direito de pagar-
-se pelo valor dos imóveis hipotecados com preferência sobre os demais credores que não gozem de 
privilégio especial ou de prioridade de registo (artigo 686.º, n.º 1 do Código Civil).

Do facto de o cumprimento da obrigação estar especialmente garantido com uma hipoteca sobre 
bens de terceiro, não afasta a responsabilidade do devedor pelo cumprimento da obrigação, respon-
sabilidade esta que é, aliás, primária, pois que a hipoteca constituída por terceiro se configura como 
um reforço da garantia patrimonial em geral constituída pela generalidade dos bens do devedor (cfr. o 
artigo 601.º do Código Civil).

Mal se compreendia, aliás, que o reforço da garantia oferecida ao credor através da hipoteca volun-
tária de bens de terceiro se viesse a traduzir em prejuízo deste, ao impedi -lo de penhorar prioritariamente 
bens do devedor enquanto não excutisse a garantia especial oferecida por terceiro. É que não resulta 
da lei que havendo hipoteca oferecida por terceiro tenha o bem por ela onerado de ser penhorado com 
prioridade em relação aos bens do devedor, sendo, aliás, que esta prioridade, quando em causa esteja 
um bem de terceiro, como que uma subversão do regime geral, nos termos dos quais são os bens do 
devedor, e não os de terceiro, que respondem prioritariamente pelas dívidas daquele.

Só assim não será se a garantia onerar bens do próprio devedor, pois que nesse caso, respondendo 
todos os seus bens pelo cumprimento da obrigação mas havendo algum ou alguns que garantem es-
pecialmente o cumprimento de uma obrigação determinada, em caso de incumprimento desta haverá 
que começar a penhora pelos bens especialmente onerados só prosseguindo noutros bens do executado 
em caso de insuficiência dos primeiros para conseguir os fins da execução. É isto que resulta, aliás, do 
disposto no n.º 4 do artigo 219.º do CPPT, aplicável, como decidido e resultante da sua letra, quando 
em causa estejam bens do devedor.

Não há, pois, qualquer ilegalidade cometida nas penhoras de créditos da executada Aransa em 
momento anterior à execução da garantia especial oferecida pela sociedade Sinerluz, não merecendo 
censura o decidido.

Já que respeita à citação do terceiro garante para cumprir a dívida exequenda sob pena de penhora 
dos seus bens, há que lembrar que o património de terceiro apenas responde pelas dívidas de outrem 
nos limites da garantia prestada e, no caso concreto, nos termos da responsabilidade assumida mediante 
a constituição de hipoteca voluntária.

Daí que, em relação ao terceiro, apenas poderão ser penhorados os bens onerados com a garantia 
real, mais nenhum outro podendo ser penhorado na execução, pois que a responsabilidade de terceiro 
se restringe aos bens dados em garantia.

A aplicação do disposto no artigo 200.º do CPPT, cujo n.º 2 foi manifestamente redigido a pensar 
nas garantias pelas quais o legislador tributário expressamente manifesta preferência, ou seja, garantia 
bancária, caução e seguro -caução (cfr. o n.º 1 do artigo 199.º do CPPT), terá de ser efectuada com as 
necessárias adaptações aos casos em a garantia prestada é uma garantia especial e real como a hipoteca 
voluntariamente constituída sobre bens de terceiro, pois que, nestes casos, ao terceiro garante não poderá 
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ser exigido o pagamento sob pena de execução do seu património, embora limitado ao montante da 
garantia prestada, antes lhe pode ser exigido apenas que suporte a execução do bem dado em garantia 
(daí que o n.º 3 do mesmo artigo, também aplicável a estas situações, preveja que no processo far -se -ão 
constar os bens que foram dados em garantia).

Do facto de o n.º 1 do artigo 153.º do CPPT conferir legitimidade passiva aos garantes que se 
tenham obrigado como principais pagadores, até ao limite da garantia prestada não se retira que o 
terceiro que haja constituído garantia real sobre bens do seu património para garantia de obrigação de 
terceiro, possa ser demandado para pagar a dívida sob pena de o seu património ser executado até ao 
limite da garantia, antes se terá de entender que o limite da garantia prestada será de interpretar, nestes 
casos, como permitindo apenas executar o bem por ele dado em garantia.

Pelo exposto, haverá que confirmar a sentença recorrida quanto à legalidade das penhoras de cré-
ditos do executado, havendo que anular apenas a citação da SINERLUZ para proceder ao pagamento 
da quantia exequenda e acrescido, pois que esta apenas poderá ser citada para efeitos de accionamento 
da garantia especial que ofereceu, ou seja, para execução dos seus bens onerados com hipoteca volun-
tária para garantia do cumprimento do plano prestacional acordado e nos limites do valor oferecido.

- 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 no que respeita às penhoras de 
créditos, neste segmento confirmando a sentença recorrida que bem julgou, concedendo provimento 
ao recurso no que respeita ao pedido de anulação da citação para pagamento efectuada à sociedade 
Sinerluz, pois que esta apenas responde com os bens dados em garantia e na execução destes, nesta 
parte julgando procedente a reclamação deduzida.

Custas pela recorrente, na proporção do decaimento, e também pela Fazenda Pública, na parte em 
que ficou vencida, mas apenas em 1.ª instância, pois que não contra -alegou neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 1 de Agosto de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Políbio Henriques — As-
censão Lopes. 

 Acórdão de 1 de Agosto de 2012.

Assunto:

Taxa de Justiça Inicial. Insuficiência. Falta de Pagamento.

Sumário:

 I — No caso de insuficiência de pagamento da taxa de justiça inicial em processo de 
reclamação de decisão do órgão de execução fiscal e não havendo recusa da peti-
ção inicial pela Secretaria, deve o juiz mandar notificar o autor para, no prazo de 
10 dias, efectuar 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.

 II — A taxa de justiça devida pela apresentação de reclamação do artigo 276.º do CPPT, 
no caso dos autos é a constante da tabela II anexa ao RCP sob o item «Execuções 
até 30.000 Euros».

 III — Se foi fixada a taxa de justiça inicial e multa no despacho que convidou o reclamante 
a suprir a insuficiência do pagamento da taxa de justiça inicial e esta fixação não 
foi objecto de pedido de reforma não pode o Juiz em posterior despacho alterar 
os quantitativos anteriormente por si decididos.

Processo n.º 766/12 -30.
Recorrente: Luís António Pinto Martins.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Luís António Pinto Martins, com os demais sinais nos autos, não se conformando com o despa-
cho judicial de 26 -04 -2012 do Mmº Juiz do TAF de Braga que indeferiu a sua arguição de nulidades 
processuais, vem dele recorrer, para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo.
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Apresentou as seguintes conclusões de recurso:
A — O despacho recorrido é nulo, porque não conheceu das questões concretamente colocadas 

pelo recorrente, a saber, a nulidade do acto da secretaria, ao não recusar a petição da reclamação do 
recorrente, estando convicta de que a taxa de justiça por este paga era inferior à devida, escudando -se 
no falso pretexto de isso constituir questão de direito, e a nulidade do despacho a seguir proferido 
pelo Mmº Juiz, a sancionar tal procedimento, em vez de impedir o cometimento de tal irregularidade, 
devolvendo -lhe o processo para tal recusa.

B — A não ser assim entendido, o despacho é ilegal, porque não reconhece a existência daque-
las nulidades que se verificam pelas razões acima expostas, e porque são actos não previstos na lei 
na situação em que ocorreram, estando, em vez deles, previstos outros de pendor diametralmente 
oposto, e porque coarctaram ao recorrente o seu direito de reclamação previsto no art. 475.º.1, do CPC.

C — O despacho recorrido é ainda ilegal porque não reconheceu que, estando em causa uma re-
clamação da previsão do art. 276.º do CPPT, o item da tabela II do RCP que a ela se refere é aquele que 
fala, justamente, em reclamações, não havendo qualquer razão, aliás não invocada, nem no despacho 
recorrido, nem no que o antecedeu, para supor que naquele item não se quer abranger tais reclamações.

D — O despacho recorrido violou o disposto nos artigos 474.º. f), 475.º.1, 201º.1, 205.º.2, 666 -º.1 
e 3, todos do CPC, ex vi art. 2.º do CPPT, 125.º.1, e 176.º do CPPT, último item da tabela II anexa ao 
RCP, e art. 9.º.3, do CC.

Deve, pois, o despacho recorrido ser declarado nulo, e esse Supremo Tribunal apreciar e declarar as 
nulidades invocadas pelo recorrente, reconhecendo -se ainda, se tal for entendido possível, por evidente 
economia de meios, que o recorrente pagou a taxa de justiça devida, devendo os autos prosseguir a 
sua tramitação normal, ou, entendendo -se não ser o despacho recorrido nulo, decidir que este é ilegal, 
revogando -o, e, reconhecendo as nulidades invocadas pelo recorrente, ordenar a tramitação do processo 
que se considere conforme à lei, como se pensa que é de JUSTIÇA.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Mº Juiz autor do despacho recorrido sustentou o mesmo declarando não ter cometido as 

nulidades invocadas.
O Mº Pº teve vista dos autos e emitiu parecer do seguinte teor:
“O recorrente à margem identificada vem sindicar a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Braga, de 26 de Abril de 2012, exarada a fls. 32/38.
A decisão recorrida julgou improcedente a arguição de nulidades, consistentes em alegada omissão 

pela secretaria de recusa do requerimento inicial quando estava convicta de que a taxa de justiça paga é 
inferior à devida e no facto de por despacho judicial ter sido o recorrente notificado, sem acto de recusa 
pela secretaria, no sentido do pagamento da taxa de justiça alegadamente devida, no entendimento de 
que não há que suprir qualquer nulidade por inexistirem, uma vez o que havia a fazer era notificar o 
recorrente para no prazo de 10 dias juntar aos autos documento comprovativo do pagamento da taxa 
de justiça, efectivamente, devida, o que foi feito.

O recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 47/49, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 685º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.

Não houve contra -alegações.
Além do mais a recorrente assaca ao despacho recorrido o vício formal de omissão de pronúncia, 

com consequente nulidade.
A nosso ver não se verifica a apontada nulidade.
A decisão recorrida considerou que não havia que suprir quaisquer nulidades, pois que o que 

havia a fazer foi feito e era notificar o recorrente para proceder à junção de documento comprovativo 
da taxa de justiça efectivamente devida.

Existe omissão de pronúncia quando se verifica violação do dever processual que o tribunal tem 
em relação às partes, de se pronunciar sobre todas as questões por elas suscitadas.

Para se estar perante uma questão é necessário que haja a formulação do pedido de decisão relativo 
a matéria de facto ou de direito sobre uma concreta situação de facto ou de direito sobre sue existem 
divergências, formuladas com base em alegadas razões de facto e de direito.

Como sustenta o Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa a omissão de pronúncia “só ocorrerá 
nos casos em que o Tribunal, pura e simplesmente, não tome posição sobre qualquer questão sobre a 
qual devesse tomar posição, inclusivamente não decidindo explicitamente que não pode dela tomar 
conhecimento. No entanto, mesmo que entenda não dever conhecer de determinada questão, o tribunal 
deve indicar as razões por que não conhece dela, pois, tratando -se de uma questão suscitada, haverá 
omissão de pronúncia se nada disser sobre ela”.

Ora, como se demonstra no despacho de fls.73/75, cuja fundamentação, quanto a este aspecto, se 
subscreve, o despacho recorrido abordou as questões suscitadas pelo recorrente, pelo que não ocorre 
a alega omissão de pronúncia.

A nosso ver não se verificam as arguidas nulidades.
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Antes de mais diga -se que, mesmo que se tivesse verificado a arguida nulidade consistente na 
não recusa por parte da secretaria da PI por falta de comprovativo do pagamento da taxa de justiça, 
efectivamente, devida, o certo é que tal nulidade está coberta pelo despacho de fls. 19/20, que fixou a 
taxa de justiça devida em 2 UC  -Tabela II “Execução  -até € 30.000 — do RCP e notificou (convidou) 
o recorrente para proceder ao seu pagamento.

Assim sendo, deveria o recorrente interpor recurso jurisdicional do dito despacho, que fixou a 
taxa de justiça considerada devida, e não arguir nulidades.

Ora, esse despacho não foi objecto de recurso jurisdicional, pelo que transitou em julgado.
De qualquer modo, a nosso ver, não ocorreu qualquer nulidade, pois, que em situações como a 

presente, como sustenta o Juiz conselheiro Jorge Lopes de Sousa, cuja doutrina se subscreve, deve o 
Tribunal proceder à correcção da irregularidade, convidando o interessado para sanar a deficiência 
e só, na hipótese da irregularidade não ser sanada a PI deve ser indeferida por se considerar nula.

Assim sendo, como nos parece ser, a decisão recorrida andou bem ao julgar não verificadas as 
arguidas nulidades.

De qualquer maneira a decisão recorrida, salvo melhor juízo, já merece censura quando sustenta 
que a taxa de justiça devida é, agora, de 3UC — Tabela II -A “Oposições à execução ou à penhora! até 
€ 30,000,00”, quando é certo que no despacho de fls. 19/20, não sindicado, havia decidido que a taxa 
de justiça, efectivamente, devida era de 2UC.

De facto, proferida decisão, fica esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa, 
sendo, porém lícito rectificar erros materiais, suprir nulidades esclarecer dúvidas e reformá -la nos 
termos da lei (artigo 66º do CPC).

Ora, o tribunal recorrido não pode, depois de por despacho judicial ter fixado a taxa de justiça 
devida em 2 UC, despacho que não foi objecto de recurso, vir depois em ulterior despacho decidir 
que é devida taxa de justiça de 3 UC, sob pena de violação dos princípios da estabilidade e segurança 
jurídicas que subjazem às decisões judiciais.

Termos em que deve manter -se a decisão recorrida na ordem jurídica enquanto indefere as arguidas 
nulidades, embora deva ser revogada no segmento em que fixa a taxa de justiça devida em 3 UC.”

Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
É do seguinte teor o despacho recorrido:
“Vêm arguidas, pelo reclamante, as seguintes nulidades processuais:
a) Nulidade decorrente de a secretaria, convicta de a taxa de justiça liquidada aquando da 

apresentação do requerimento inicial não ser a efectivamente devida, não ter recusado o predito 
requerimento inicial;

b) Nulidade decorrente de, por despacho judicial, ter sido o reclamante notificado, sem acto de 
recusa pela secretaria, no sentido do pagamento da taxa de justiça supostamente devida.

Conclui pedindo «(...) que, no deferimento das nulidades invocadas, ou no de alguma delas, se 
anule o douto despacho em apreço e se ordene a devolução do processo à secretaria para que esta 
emita acto de recusa da petição do arguente, ou, o que é certamente mais desejável em termos de 
economia processual, que se reconheça que o arguente pagou a taxa de justiça devida, e, por isso, se 
faça os autos prosseguir a sua tramitação normal,»

Apreciando:
A generalidade dos processos tributários está sujeita a taxa de justiça, tal como pode ser confir-

mado através do disposto nos artigos 6.º a 8.º do Regulamento das Custas Processuais, conjugado com 
o teor das tabelas anexas I e II. É assim nas acções (6.º, n.º 1, e tabela 1 -A), nos recursos jurisdicionais 
(6º, n.º 2, 7.º, nº2), nos processos especiais (7.º, n.º 1), nos incidentes, procedimentos cautelares, pro-
cedimentos anómalos e execuções (7.º n.º 3), nas impugnações de procedimentos cautelares adoptados 
pela administração tributária, reclamações de créditos, oposições à execução ou à penhora, e embargos 
de terceiro (especialmente referidos na tabela II).

Os presentes autos seguem a forma de Reclamação de actos do órgão de execução fiscal.
De acordo com a parte final do requerimento inicial, foi atribuído à reclamação o valor de 

€ 1.250,01, tendo sido autoliquidada taxa de justiça no montante de € 25,50. Significa isto que o 
reclamante liquidou a taxa de justiça de acordo com a tabela II do Regulamento das Custas Proces-
suais, no item referente a “reclamações, pedidos de rectificação, de esclarecimento e de reforma de 
sentença”.

Mas não lhe assiste razão: é que a taxa de justiça devida pela dedução de uma reclamação de 
acto do órgão de execução fiscal tem uma tramitação própria, estabelecida nos artigos 276.º e seguin-
tes do Código de Procedimento e Processo Tributário, e encontra -se inserida no âmbito do processo 
de execução fiscal, sendo nesse âmbito que deve ser tributada. Hoc sensu, cfr. jurisprudência do Su-
premo Tribunal Administrativo constante dos Acórdãos proferidos nos processos 1077/09, 0655/2010 
e 0656/2010, todos disponíveis em http://www.dgsi.pt/jsta.

Estatui então o artigo 276.º do Código de Procedimento e Processo Tributário que «[a]s deci-
sões proferidas pelo órgão de execução fiscal e outras autoridades da administração tributária que 
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no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro são susceptíveis de 
reclamação para o tribunal tributário de 1ª instância.» Vale isto por dizer que, dos actos materialmente 
administrativos praticados pelo órgão de execução fiscal no âmbito do processo de execução fiscal, é 
aberta a via contenciosa aos sujeitos passivos perante as autoridades judiciais.

Tendo em vista o que se deixou estabelecido adrede, impõe -se concluir que, dentro das maté-
rias especificamente tributadas na Tabela II do Regulamento das Custas Processuais, a que mais se 
coaduna com a reclamação de actos do órgão de execução fiscal, em termos de natureza, escopo e 
estrutura jurídicas, é a oposição à penhora. Com efeito, as oposições à penhora em execução fiscal 
a que alude a tabela II seguem a forma das reclamações de actos do órgão de execução fiscal a que 
se reportam os artigos 276.º e seguintes do Código de Procedimento e Processo Tributário. E estão 
sujeitas à taxa respectiva, fixada nessa mesma linha da Tabela II. Por identidade de razão, estarão 
sujeitas à mesma taxa de justiça as oposições aos demais actos praticados pelo órgão de execução fiscal.

E, como tal, a taxa de justiça devida não é a identificada no item a que se reporta o reclamante 
(“reclamações, pedidos de rectificação, de esclarecimento e de reforma de sentença”); é, outrossim, a 
que se reporta ao item “oposições à penhora”. Vale isto por dizer, ao cabo e ao resto, que o reclamante 
deveria ter liquidado a taxa de justiça a que se reporta a Tabela II — A do Regulamento das Custas 
Processuais, no item “Oposições à execução ou à penhora Até € 30.000,00” a que corresponde uma 
taxa de justiça de 3 UC’s (€ 306,00). Isso mesmo se deixa, desde já, estabelecido.

Nos termos do disposto no artigo 79.º, n.º 1, do Código de Processo nos Tribunais Administra-
tivos, aqui aplicável ex vi alínea c) do artigo 2.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, a 
apresentação da petição inicial e do documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça 
inicial ou da concessão de apoio judiciário, na modalidade de dispensa total ou parcial do mesmo, 
processam -se segundo o disposto na lei processual civil. E nos termos do disposto no artigo 467º, 
n.º 3, do Código de Processo Civil, o autor deve juntar à petição inicial o documento comprovativo 
do prévio pagamento da taxa de justiça devida ou da concessão do beneficio do apoio judiciário, na 
modalidade de dispensa total ou parcial do mesmo.

Ora, nos termos do disposto no artigo 80º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, a falta de junção do documento comprovativo do prévio pagamento de taxa de justiça 
inicial ou documento que ateste a concessão de apoio judiciário implica a recusa do recebimento da 
petição inicial.

A junção de comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça de valor inferior ao devido 
equivale à falta de junção — artigo 150º -A, n.º 2, do Código de Processo Civil, com a redacção intro-
duzida pelo Decreto -Lei n.º 34/2008, de 26.02, em vigor desde 20.04.2009.

A questão que fica — e que interessa à economia do presente despacho — é a de saber o que deve 
fazer o juiz se a petição não tiver sido recusada pela secretaria, apesar de não ter sido comprovado o 
prévio pagamento da taxa de justiça.

O artigo 474º, alínea f) do Código de Processo Civil estabelece que «[a] secretaria recusa o 
recebimento da petição inicial indicando por escrito o fundamento da rejeição quando (...) não tenha 
sido junto o documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça inicial...»

Contra a recusa desse recebimento pode o interessado reagir ao abrigo do artigo 475º do mesmo 
diploma, reclamando para o juiz, podendo ainda recorrer do despacho que confirme o não recebimento 
até à Relação, aplicando -se, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 234º—A.

Por sua vez, sob a epígrafe “Benefício concedido ao autor”, diz o artigo 476º do Código de Pro-
cesso Civil que «[o] autor pode apresentar outra petição (...), dentro dos 10 dias subsequentes à recusa 
de recebimento ou de distribuição da petição, ou à notificação da decisão judicial que a haja confir-
mado, considerando -se a acção proposta na data em que a primeira petição foi apresentada em juízo.»

Temos então que, perante a recusa da petição pela Secretaria, o autor pode:
a) apresentar outra petição, ou
b) juntar o documento a que se refere a primeira parte do disposto na alínea O do artigo 474º, 

dentro dos 10 dias subsequentes à recusa de recebimento ou de distribuição da petição ou à notifica-
ção da decisão judicial que a haja confirmado, considerando -se a acção proposta na data em que a 
primeira petição foi apresentada em juízo.

Ora, nos casos em que não existiu recusa de recebimento pela Secretaria — como é o caso dos 
autos —, o autor ficaria impedido de utilizar qualquer desses benefícios.

Por isso mesmo, deve ser entendido que, «[n]o caso de a secretaria, por erro, ter recebido a petição 
inicial, deve a secção de processos apresentar a petição ou o requerimento inicial ao juiz, nos termos do 
n.º 2 do artigo 166.º deste Código [de Processo Civil], o qual despachará no sentido da sua devolução 
ao autor ou requerente, conforme os casos». Assim escreve o Juiz Conselheiro SALVADOR DA COSTA, 
«Regulamento das Custas Processuais, Anotado e Comentado», 2009, Almedina, pág. 422.

É esse, de resto, o sentido da jurisprudência dos tribunais superiores, que vem firmando o 
entendimento de que, não recusando a secretaria a petição, não deve o juiz decidir logo pelo de-
sentranhamento desta, devendo dar -se a oportunidade ao autor de, no prazo de 10 dias, efectuar 
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o pagamento em falta. Isto, porque, não recusando a secretaria o recebimento, como a lei impõe, 
inviabiliza -se a possibilidade de o autor lançar mão do beneficio estabelecido no artigo. 476.º. 
Ora, o autor não pode ser prejudicado por uma tal omissão da secretaria (artigo 161º, n.º 6 do 
Código de Processo Civil). Hoc sensu, vide Acórdãos da Relação de Coimbra, de 31.05.2005 (Rel. 
Garcia Calejo), e da Relação do Porto, de 23 -05 -2006 (Rel. Mário Cruz) e de 09.10.2006 (Rel. 
Abílio Costa).

Aliás, como decidido no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 20.01.2010, proferido 
no processo n.º 01026/09, cujo Relator foi o Juiz Conselheiro Valente Torrão, integralmente disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta, propugnando entendimento a que adere integralmente e sem reservas este 
Tribunal, «[a] não se entender assim, estaria criado um sistema em 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.

«Deste modo, passada a fase de recusa liminar da petição inicial pela Secretaria, fica precludida a 
possibilidade de, fora dessa fase, haver recusa da mesma petição, desde logo, por ser processualmente 
deseconómico e, decisivamente, por não haver lei que, autorize, ou obrigue, o juiz a mandar efectivar 
ulteriormente essa recusa não operada em tempo.

«Se esta doutrina é válida para o caso de falta de prova do pagamento total da taxa de justiça 
inicial, por maioria de razão há -de valer para o caso de valor com provadamente pago, mas insufi-
ciente.» (realçados deste tribunal).

Vale isto por dizer, ao cabo e ao resto, que, não havendo recusa pela secretaria, o juiz deve noti-
ficar a parte para, no prazo de 10 dias, efectuar o pagamento da taxa de justiça em falta (devendo na 
notificação indicar -se o respectivo montante), acrescido de multa de igual montante, sob cominação 
da recusa da petição inicial — artigo 486.º —A do Código de Processo Civil, aplicável ex vi do ar-
tigo 150.º -A, n.º 3, do mesmo Código.

E foi esse o teor do despacho de fls. 19.
Em suma:
De acordo com a parte final do requerimento inicial, foi atribuído à reclamação o valor de 

€ 1.250,01, tendo sido autoliquidada taxa de justiça no montante de € 25,50,
O reclamante liquidou a taxa de justiça de acordo com a tabela II do Regulamento das Custas 

Processuais, no item referente a “reclamações, pedidos de rectificação, de esclarecimento e de reforma 
de sentença”, quando deveria ter liquidado a taxa de justiça a que se reporta a mesma Tabela II — A 
no item “Oposições à execução ou à penhora 1 Até € 30.000,00”, a que corresponde uma taxa de 
justiça de 3 UC’s (€ 306,00).

Tratando -se da falta de junção do comprovativo da taxa de justiça inicial, que deva acompanhar 
o requerimento inicial, este articulado deveria ter sido recusado pela secretaria — artigo 80º, n.º 1, 
alínea d), do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, e 474º, alínea f) do Código de Pro-
cesso Civil [preceitos aqui aplicáveis por força das remissões operadas pelo artigo 2º, alíneas c) e e), 
respectivamente, do Código de Procedimento e Processo Tributário]. Sendo que a junção de documento 
comprovativo de taxa de justiça de valor inferior ao devido nos termos do Regulamento das Custas 
Processuais equivale à falta de junção, devendo o mesmo ser devolvido ao apresentante — artigo 150º -A, 
n.º 2, do Código de Processo Civil.

Não tendo a petição sido recusada pela secretaria, face à jurisprudência do Supremo Tribunal 
Administrativo aludida adrede (a que adere este Tribunal), segundo a qual o juiz deve ordenar seja 
o apresentante convidado a efectuar o pagamento, acrescido de multa de igual montante, nenhuma 
nulidade processual há a declarar, como fora requerido pelo reclamante.

Em face do exposto, tudo visto e sopesado, reiterando o despacho de fls. 19, determino seja o 
reclamante notificado para, em 10 dias, sob cominação da recusa do requerimento inicial, efectuar o 
pagamento omitido, no valor de € 280,50 (€ 306,00 — € 25,50), com acréscimo de multa no montante 
de 3 UC’s  - artigo 486.º—A, n.º 3, do Código de Processo Civil, ex vi do n.º 3 do artigo 150.º —A do 
mesmo Código [aqui aplicável, por força do artigo 1º do Código de Processo nos Tribunais Adminis-
trativos e alínea e) do artigo 2.º do Código de Procedimento e Processo Tributário].”

DECIDINDO NESSE STA
A questão de mérito a apreciar no presente recurso é a de saber se a reclamação de acto do órgão 

da execução fiscal prevista nos artºs 276º e segs. do CPPT, está sujeita à taxa de justiça prevista na 
Tabela II, do Regulamento das Custas Processuais como se considerou no despacho recorrido ou se, 
antes, está sujeita à taxa de justiça liquidada pelo recorrente.

Cumprirá também apreciar e, porque o recorrente o suscita, saber se o despacho recorrido é nulo 
por omissão de pronúncia por alegadamente não ter respondido às questões concretamente colocadas 
pelo recorrente, a saber, a nulidade do acto da secretaria, ao não recusar a petição da reclamação do 
recorrente, estando convicta de que a taxa de justiça por este paga era inferior à devida, e a nulidade 
do despacho a seguir proferido pelo Mmº Juiz, a sancionar tal procedimento, em vez de impedir o 
cometimento de tal irregularidade, devolvendo -lhe o processo para tal recusa.
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DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE PRONÚNCIA
Desde já diremos que o despacho recorrido não enferma de omissão de pronúncia. Como refere o 

Mº Pº no seu parecer, onde define o conceito de tal vício, no qual nos revemos, o despacho ora sindicado 
considerou que não havia que suprir quaisquer nulidades, (conceptualizadas e idealizadas, é certo, pelo 
reclamante ora recorrente mas que não se verificavam em substância pelo que não passavam de um 
almejo seu) pois que o que havia a fazer foi feito e que era notificar o recorrente para proceder à junção 
de documento comprovativo da taxa de justiça efectivamente devida. Houve efectiva pronúncia sobre a 
conduta processual da Secretaria e até se concluiu que o requerimento inicial deveria ter sido recusado 
mas ponderando a situação fáctica criada pela Secretaria e visando minorar os prejuízos para as partes 
determinou -se, como já dito, a notificação do reclamante para em 10 dias efectuar o pagamento do mon-
tante da taxa de justiça em falta o que está em consonância com o decidido no Ac. do STA de 24/02/2010 
tirado no recurso n.º 0751/09 assim sumariado na parte que nos interessa: “II — À luz do regime do 
Código das Custas Judiciais aprovado pelo Dec.Lei n.º 324/2003, de 27.12 (aplicável aos processos 
judiciais tributários instaurados após 1 de Janeiro de 2004  - artigo 73.º -A n.º 2), particularmente dos 
seus artigos 23.º, 24º e 28.º, bem como das regras processuais contidas no Código Processo Civil na 
redacção dada pelo DL 303/2007, de 24.08, no caso de pagamento insuficiente da taxa de justiça inicial 
autoliquidada em processo de oposição a execução fiscal e de não ter havido recusa da petição pela 
secretaria, deve o juiz mandar notificar o autor para, no prazo de 10 dias, efectuar o pagamento do 
montante da taxa de justiça em falta, com a cominação referida no n.º 3 do artigo 486.º -A do CPC.”.

Improcede pois a arguida nulidade do despacho por omissão de pronúncia.
DA EVENTUAL ILEGALIDADE DO DESPACHO RECORRIDO:
Perante a consideração da Secretaria do Tribunal de 1ª Instância de que o pagamento da taxa de 

justiça inicial efectuado pelo recorrente foi inferior ao montante previsto na lei, e uma vez que não foi 
recusado o recebimento da petição inicial, o recorrente entende ser ilegal o despacho recorrido que 
aceitou/sancionou o procedimento da Secretaria consistente em ter recebido a petição inicial da recla-
mação do ora recorrente apesar de considerar insuficiente a taxa de justiça liquidada em vez de recusar 
a mesma petição, suscitando os factos e a questão ao Mº Juiz

Desde já adiantamos que não ocorre qualquer ilegalidade.
O acórdão deste STA, supra referido, embora reportado a uma situação em que ainda era de 

aplicar o CCJ, entretanto substituído pelo RCP é muito elucidativo sobre as consequências do paga-
mento insuficiente da taxa de justiça escalpelizando todas as previsões e consequências contidas na lei 
processual civil que continua a aplicar -se por força da previsão contida no RCP (artº 13º n.º 1). Ali se 
exarou: “(...) Ora, lendo as cominações que a lei de processo estipula, observa -se que se a parte não 
juntar o documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça devida ou o documento que atesta a 
concessão de apoio judiciário, a secretaria deve recusar o recebimento da petição, salvo nas situações 
tipificadas no n.º 4 do art. 467.º, de harmonia com o preceituado no art. 474º alínea f), ambos do CPC.

Com efeito, o art. 474.º do CPC estipula que a secretaria recusa o recebimento da petição ini-
cial quando não tiver sido junto o documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça 
inicial ou o documento que ateste a concessão de apoio judiciário, excepto no caso previsto no n.º 5 
do artigo 467.º do CPC (Segundo o qual, “Sendo requerida a citação nos termos do artigo 478.º, 
faltando, à data da apresentação da petição em juízo, menos de cinco dias para o termo do prazo de 
caducidade ou ocorrendo outra razão de urgência, deve o autor apresentar documento comprovativo 
do pedido de apoio judiciário requerido, mas ainda não concedido”.). Todavia, nesse caso, e por força 
do preceituado no artigo 476.º do CPC, o autor pode apresentar outra petição ou juntar o documento 
comprovativo dentro dos 10 dias subsequentes à recusa de recebimento ou da distribuição da petição, 
ou à notificação da decisão judicial que a haja confirmado, considerando -se a acção proposta na data 
em que a primeira petição foi apresentada em juízo.

No caso em apreço, o Oponente juntou com a petição documento comprovativo do prévio paga-
mento de taxa de justiça autoliquidada, mas de montante insuficiente, o que justificava a sua imediata 
recusa pela secretaria, em harmonia com o referido artigo 474.º alínea f) do CPC.

Se a secretaria o tivesse feito, o Oponente podia ter juntado o documento comprovativo do 
pagamento do montante de taxa de justiça em falta, dentro dos 10 dias subsequentes à recusa de 
recebimento, de harmonia com o preceituado no artigo 476.º do CPC. Se não concordasse com essa 
recusa, podia reclamar para o juiz nos termos do artigo 475.º do CPC, cabendo recurso de agravo 
do despacho que confirmasse o não recebimento, ainda que o valor da causa não ultrapassasse a 
alçada do tribunal de 1ª instância. E se não quisesse recorrer desse despacho, conformando -se com a 
confirmação judicial da recusa da petição, ainda assim, nos termos do artigo 476.º, podia, no prazo 
de 10 dias subsequentes à notificação desse despacho, apresentar nova petição com o comprovativo 
do pagamento da taxa inicial devida, considerando -se a acção proposta na data em que a primeira 
petição foi apresentada em juízo.

E se assim é quando a secretaria recusa o recebimento da petição, nos termos da alínea f) do 
artigo 474.º, também não pode deixar de o ser quando a secretaria, por erro seu, não verifica a au-
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sência daquele requisito formal no exame preliminar e, por via disso, a irregularidade só vem a ser 
constatada mais tarde, aquando da apreciação liminar da petição pelo juiz, tanto mais que segundo 
o disposto no artigo 161.º n.º 6 do CPC “Os erros e omissões dos actos praticados pela secretaria 
judicial não podem, em qualquer caso, prejudicar as partes”.

Razão por que entendemos que a melhor solução passa pela concessão à parte da oportunidade 
de sanar a situação, pois se essa oportunidade é concedida quando não há erro da secretaria, muito 
mais tem que o ser quando ocorre esse erro, atento o disposto no n.º 6 do artigo 161.º do CPC. Admitir 
que a petição possa ser imediatamente indeferida pelo Juiz, sem que antes seja dada ao apresentante 
a possibilidade de pagar a taxa de justiça em falta, seria “queimar” uma etapa que a lei pretende 
assegurar -lhe, acabando o erro da secretaria (de aceitar indevidamente a petição) por prejudicá -lo. 
Neste contexto, somos levados a concluir que no espírito do legislador esteve a intenção de conceder 
à parte uma oportunidade de sanar este tipo de irregularidade puramente formal, pelo que qualquer 
que seja a fase processual em que se constate a falta ou insuficiência do pagamento da taxa da justiça 
inicial, deve ser -lhe concedida a possibilidade de sanar a situação (...). Esta é, de resto, a posição da 
doutrina (vide J. Lopes de Sousa citado no parecer do Mº Pº in CPPT comentado e anotado, IV volume 
página 292 e II volume páginas 213 e 214) e jurisprudência uniforme deste STA de que é exemplo o 
ac. de 20/01/2010 tirado no recurso 01026/09, compreendendo -se perfeitamente à luz dos princípios da 
economia processual, não se vendo em que é que o convite formulado ao reclamante o possa ter preju-
dicado mais do que a recusa liminar da peça de reclamação que pretende apresentar. Acompanhamos a 
fundamentação deste último aresto quando refere que: “(...) Ora, nos casos em que não existiu recusa 
de recebimento pela Secretaria  - como é o caso dos autos  -, o autor ficaria impedido de utilizar qualquer 
desses benefícios.

Por isso mesmo, a jurisprudência vem entendendo que, não recusando a secretaria a petição, não 
deve o juiz decidir logo pelo desentranhamento desta, devendo dar -se a oportunidade ao autor de, no 
prazo de 10 dias, efectuar o pagamento em falta. Isto, porque, não recusando a secretaria o recebimento, 
como a lei impõe, inviabiliza -se a possibilidade de o autor lançar mão do benefício estabelecido no 
artº. 476º. Ora, o autor não pode ser prejudicado por uma tal omissão da secretaria (artº. 161º, n.º 6 do 
CPC). (Neste sentido, vide Acs. da Rel. de Coimbra, de 31 -05 -2005 (Rel. Garcia Calejo) e da Rel. do 
Porto, de 23 -05 -2006 (Rel. Mário Cruz) e de 09 -10 -2006 (Rel. Abílio Costa) e www.dgsi.pt).

A não se entender assim, estaria criado um sistema em 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.

Deste modo, passada a fase de recusa liminar da petição inicial pela Secretaria, fica precludida a 
possibilidade de, fora dessa fase, haver recusa da mesma petição, desde logo, por ser processualmente 
deseconómico e, decisivamente, por não haver lei que autorize, ou obrigue, o juiz a mandar efectivar 
ulteriormente essa recusa não operada em tempo.

Se esta doutrina é válida para o caso de falta de prova do pagamento total da taxa de justiça inicial, 
por maioria de razão há -de valer para o caso de valor comprovadamente pago, mas insuficiente (...)”.

DA EXACTIDÃO DO MONTANTE DA TAXA DE JUSTIÇA INICIAL E MULTA A QUE SE 
REFERE O DESPACHO RECORRIDO

O Despacho recorrido considerou que a autoliquidação da taxa de justiça no montante de 
Euros 25,50, devida pela apresentação de reclamação de decisão do Órgão de Execução Fiscal, 
a que foi atribuído o valor de 1.250,01 se mostrava errada pois que atendera ao item contido na 
tabela II anexa ao RCP “reclamações, pedidos de notificação, de esclarecimento e de reforma da 
sentença” quando deveria ter atendido ao item contido na mesma tabela “oposições à penhora até 
30.000 Euros”.

Este despacho sucedeu a um outro de 12/04/2012 no qual foi efectuado o convite para o ora re-
corrente efectuar o pagamento da taxa de justiça inicial efectivamente devida considerando -se que no 
caso da reclamação prevista no artº 276º do CPPT era enquadrável na tabela II anexa ao RCP no item 
(Execução até 30.000 Euros).

Sobre este despacho não foi interposto recurso embora tenha incidido requerimento a pedir a sua 
anulação que suscitou o despacho ora recorrido.

A taxa de justiça ali decidida de 2 UCs mostra -se correcta por a reclamação da decisão do órgão 
de execução fiscal se inserir no processo de execução sendo um seu incidente.

O Mº Juiz pronunciou -se quanto ao quantitativo da taxa de justiça que considerou ser de 2 Ucs e 
esse segmento decisório não foi objecto de recurso ou pedido de reforma (artº 669º n.º 1 -al. b) do CPC. 
Assim sendo o despacho recorrido ao alterar o quantitativo da taxa de justiça não se pode manter como 
bem observa o Ministério Público no seu parecer. No mais, não merece censura.

Assim sendo é de julgar parcialmente procedente o recurso revogando -se a decisão recorrida 
na parte em que considerou ser devida a taxa de justiça inicial de 3 Ucs e igual montante de multa, 
determinando -se que tal taxa é de 2 Ucs com acréscimo de multa de igual montante e, sendo de manter 
no mais o despacho recorrido.
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4 - DECISÃO:
Pelo exposto acórdão os Juízes deste STA em conceder parcial provimento ao recurso revogando 

o despacho recorrido na parte em que considerou ser devida a taxa de justiça inicial de 3 Ucs e igual 
montante de multa, determinando -se que tal taxa é de 2 Ucs com acréscimo de multa de igual montante. 
No mais confirmam a decisão recorrida.

Custas a cargo do recorrente pelo decaimento parcial.

Lisboa, 1 de Agosto de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Isabel Marques da Silva — Políbio 
Henriques. 

 Acórdão de 1 de Agosto de 2012.

Assunto:

Execução Fiscal. Intimação para Passagem de Certidão. Elementos de Facto Essen-
ciais para a Decisão de Mérito.

Sumário:

 I — O processo de execução fiscal tem natureza judicial.
 II — O artigo 37.º do CPPT destina -se aos casos em que a notificação diz respeito a 

actos em matéria tributária.
 III — Não contendo a matéria de facto fixada na 1ª Instância pertinentes para a decisão 

de mérito impõe -se a baixa dos autos para a sua ampliação.

Processo n.º 777/12 -30.
Recorrente: Instituto da Segurança Social, IP.
Recorrido: PT – Sales – Serviços de Telecomunicações e Sistemas de Informação, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1  - RELATÓRIO
I  - PT Sales — Serviços de Telecomunicações e Sistemas de Informações, SA, com os demais 

sinais nos autos a fls. 2, requereu a intimação do Director do Centro Distrital de Lisboa do Instituto da 
Segurança Social, para a emissão de certidão da integral fundamentação das liquidações subjacentes 
ao processo de execução fiscal n.º 1102201101074385 e apensos, para o qual foi citada.

Por sentença de 30 de Abril de 2012, o Tribunal Tributário de Lisboa decidiu:
“intimar o Diretor do Centro Distrital de Lisboa do Instituto da Segurança Social, para no prazo 

de 15 dias satisfazer o pedido consubstanciado na emissão de certidão contendo a fundamentação 
integral de facto e de direito subjacente ao apuramento do valores que estarão na origem da dívida 
exequenda em cobrança coerciva no processo de execução fiscal n.º 11102201101074385 e apensos.

Notifique o intimando com as garantias da notificação pessoal, com a advertência de, se não 
proceder à emissão da certidão objecto de intimação, será determinada a aplicação de uma sanção 
pecuniária compulsória a pagar pelo requerido, por cada dia de atraso, no valor de 8% do salário 
mínimo nacional conforme prece o n.º 1 e 2 do artigo 169º do CPTA, podendo ainda incorrer em 
responsabilidade civil, disciplinar e criminal (cf. artigo 108º, no 2 em conjugação com o previsto no 
artigo 159º ambos do CPTA).”.

Reagiu o ora recorrente Instituto da Segurança Social, IP, interpondo o presente recurso, cujas 
alegações integram as seguintes conclusões:

1  - Ao contrário do decidido pelo tribunal a quo, a requerente PT SALES  - SERVIÇOS DE TE-
LECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A, aquando da sua citação no seio dos 
processos de execução fiscal que lhe foram movidos pela segurança social, não foi notificada de atos ou 
decisões de natureza substancialmente administrativa ou procedimental; ao invés, a citação é um ato no 
âmbito de um processo de execução fiscal, e, por isso, tem natureza judicial (cf. artigo 103º, n.º 1 da LGT).

2  - De resto, o processo de execução fiscal, como processo judicial que é, permite todos os meios 
de impugnação próprios dos atos judiciais, tanto mais que a requerente defende a nulidade da citação 
por falta de fundamentação, irregularidade que a existir, deve ser arguida no processo executivo.
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3  - Em processo de execução fiscal não têm aplicação os artigos 36.º e 37º, e 146.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (respeitantes à comunicação ou notificação de atos em matéria 
tributária, e a diversos meios processuais acessórios em processo judicial tributário).

4  - É que, o âmbito de aplicação do artigo 37, nº.1, do C.P.P., restringe -se ao procedimento tributário, 
não abrangendo o processo judicial tributário, como se infere da referência feita na norma à “decisão 
em matéria tributária” sendo por essa razão decisiva a distinção entre informação procedimental e não 
procedimental, distinção essa que assenta, essencialmente, no tipo de informação que está em causa, na 
qualidade de quem a solicita, e no distinto objetivo que se pretende atingir com a sua tutela.

5  - Ora, o pedido de certidão efetuado pela requerente PT SALES  - SERVIÇOS DE TELECO-
MUNICAÇÕES E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A, relaciona -se com uma certidão no âmbito 
de um processo de execução fiscal nº1102201101074385 e apensos, pelo que, não cabe no âmbito 
procedimental administrativo, (ao contrário do decidido pelo tribunal a quo), onde se insere o meio 
processual utilizado pela requerente, de intimação para a passagem de certidão e, assim, contrariamente 
ao defendido na douta sentença, não estamos perante uma “comunicação ou notificação insuficiente” 
nos termos do artigo 37º do CPPT.

6  - E o artigo 37º, n.º 1 do CPPT não serve para o requerente obter informações ou outros atos 
relevantes em processos judiciais contra si pendentes, como é o caso, das execuções fiscais contra si 
instauradas, desde logo porque o processo de execução fiscal tem natureza judicial (cf. artigo 103., 
n.º 1 da LGT). Aliás, neste sentido cremos ser jurisprudência uniforme  - Cf por todos o Ac. do STA de 
26/06/2002, recurso n.º 832/2002.

7  - Por isso, no nosso prisma, a posição defendida pela sentença e pela requerente não é com-
paginável com a realidade e razoabilidade, afigura -se mesmo, irrealista, na medida em que, como 
resultado da sua tese, a multiplicação de processos não findaria, bastando vir invocar, relativamente a 
qualquer processo judicial pendente, a necessidade da obtenção de informações ou certidões e outros 
elementos relevantes, para que tal meio lhe fosse admitido, redundando num enxame de processos sobre 
processos que, teoricamente, nunca poderia ter fim, resultado que o legislador, por certo, ao instituir 
tal procedimento jamais poderá ter querido, atenta a previsão legal contida na norma do art.º 9º n.º 3 
do Código Civil, que dispõe que o intérprete deve presumir que o legislador consagrou as soluções 
mais acertadas.

8  - De outro ângulo, não está em causa nenhuma liquidação de uma qualquer prestação tributária, 
desde logo porque, as contribuições e quotizações para a segurança social são objeto de autoliquidação 
pelo sujeito passivo da relação jurídica tributária.

9  - Ao invés, e como vimos, o que está subjacente ao pedido da requerente certidão é um ato 
processual de citação no quadro de um processo de execução fiscal: não há aqui nada de procedimental 
ao nível da dívida em cobrança executiva.

10  - Não se pode concluir que o ato da entidade emitente do respetivo título executivo (certi-
dão de dívida), possa ser formalmente definido como ato de liquidação, desde logo porque não está 
subordinado a qualquer procedimento próprio para liquidação de tributos, nem é imposta por lei a 
notificação de qualquer ato antes da citação em processo fiscal (cf exatamente nesse sentido o Ac. 
do Supremo Tribunal Administrativo, prolatado em 23/09/2009, no proc. 0436/09 — 2ª Secção, 
e disponibilizado in www.dgsi.pt).

11  - À luz do que vem exposto, resulta que não estão reunidos os pressupostos legais da intimação 
para a passagem de certidão visada pela requerente, ocorrendo assim erro de julgamento de direito, 
conforme decisão de 1ª instância, evidenciando -se consequentemente nas alegações antecedentes a 
violação por erro de interpretação e aplicação do direito dos seguintes comandos legais: 37.º n.º 1, e 
146.º, n.ºs 1 e 3, do CPPT; 104º a 108º, do CPTA, e 103º n.º 1 da LGT.

Se V. Exas., Exmos, Senhores Juízes Conselheiros, em face da motivação e das presentes conclu-
sões, decidirem pelo provimento do recurso, revogando a sentença recorrida e indeferindo o pedido 
de intimação para passagem de certidão, farão uma vez mais, inquestionável e superior, JUSTIÇA!

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
“1. Matéria controvertida.
 - se é de deferir a intimação para passagem de certidão quanto à fundamentação integral de facto 

e de direito de dívida à recorrente em cobrança em processo executivo, o que, após a citação, tinha sido 
objecto de pedido ao abrigo do disposto no art. 37.º n.º1 do C.P.P.T., e não se encontrando o mesmo 
satisfeito.

2. Posição que se defende.
a. Fundamentação
Nas alegações a recorrente defende enfermar a sentença de erro de julgamento, ao não ter inde-

ferido liminarmente a intimação para passagem de certidão, em consequência da impropriedade do 
meio previsto no n.º 1 do artigo 146.º do C.P.P.T, pelo facto daquele pedido se inserir no âmbito de um 
processo de execução fiscal que tem natureza judicial. Invoca jurisprudência deste S.T.A., designada-
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mente os acórdãos de 26 -06 -2002, 28 -02 -2007 e 3 -11 -2010, proferidos nos processos 832/02, 62/07 
e 586/10, respectivamente, ao decidirem que em processo de execução fiscal não têm aplicação os 
artigos 36º, 37º e 146º do C.P.P.T..

Este entendimento baseia -se no facto de, quer o artigo 36º, quer o artigo 37º do CPPT, dizerem 
respeito à comunicação de actos ou decisões “em matéria tributária”, ou seja, actos ou decisões de 
natureza substancialmente administrativa e não judicial.

O processo de execução fiscal tem natureza judicial, como resulta do disposto no n.º 1 do ar-
tigo 103.º da LGT, pelo que no âmbito do mesmo são permitidos todos os meios de impugnação próprios 
dos actos judiciais, que garantem um “esclarecimento e conveniente exercício e defesa do executado, 
o qual poderá, v.g., acusar obscuridades, arguir insuficiências, irregularidades e nulidades, e sempre 
com a possibilidade de recurso ao Tribunal através da reclamação prevista no artigo 276.º do C.P.P.T..”

A intimação para a passagem de certidão não pode servir para suprir eventuais erros ou omissões 
praticados no processo executivo, dada a natureza judicial deste último — neste sentido, também se 
pronunciou ainda já o ac. do S.T.A. de 30 -5 -2012 proferido no proc. 0503/12.

No caso em análise, a citação padecia de nulidade que devia ter sido oportunamente arguida no 
processo executivo, com possibilidade de reclamação para o Tribunal.

b. Síntese conclusiva
Após o acto de citação em processo de execução fiscal não têm aplicação os arts. 37º e 146.º do 

C.P.P.T., pelo que o recurso merece provimento, devendo ser revogada a decisão recorrida”.
Com dispensa de vistos, dada natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) Em 6/12/2011 a Requerente foi citada para o processo de execução fiscal n.º 11102201101074385 

e apensos, instaurado para cobrança coerciva de dívida de contribuições para a segurança social, no 
valor de € 3032,20, e acrescidos no valor de € 262,08, perfazendo o total de €3294,26 — cf. documento 
de fls. 20 e sg;

B) Em anexo foi remetida certidão de dívida n.º 0097149, n.º que corresponde também ao da 
relação, datada de 23/11/2011 em que se identifica a natureza da dívida como sendo “contribuições 
para a segurança social, relativas ao período “201012” no valor de € 28373,17, a que acrescem juros 
de mora “calculados nos termos da legislação aplicável” — cf. documento de fls. 20 e sg;

C) Em 17/1/2012, a Requerente dirigiu ao Diretor do Centro Distrital de Lisboa do Instituto 
da Segurança Social, um pedido de emissão de certidão da integral fundamentação das liquidações 
subjacentes ao processo de execução fiscal n.º 1102201101074385 e apensos, para o qual foi citada 
— cf. Carimbo de registo de entrada nele aposto — cf. fls. 38;

D) A presente acção foi apresentada neste tribunal em 13/2/2012 — cf.fls.2. IV
3 – DO DIREITO
Para se decidir pela intimação do Director do Centro Distrital de Lisboa do Instituto da Segu-

rança Social, considerou a Mª Juíza de 1ª Instância o seguinte, (destacando -se apenas os trechos mais 
relevantes da decisão):

“I  - PT Sales — Serviços de Telecomunicações e Sistemas de Informações, SA, com os demais 
sinais nos autos a fls. 2, veio requerer a intimação do Diretor do Centro Distrital de Lisboa do Instituto 
da Segurança Social, para a emissão de certidão da integral fundamentação das liquidações subjacentes 
ao processo de execução fiscal n.º 1102201101074385 e apensos, para o qual foi citada.

Invoca que com a citação foi notificada da certidão de dívida n.º 0097149, nas quais se discrimina 
o valor e o respetivo período das cotizações e contribuições para a Segurança Social alegadamente em 
dívida, não tendo sido notificada dos atos tributários de apuramento e liquidação das dívidas exequendas, 
nem da fundamentação de facto e de direito que sustentam a sua exigibilidade.

Para o efeito, ao abrigo do disposto no artigo 37º, n.º 1 do CPPT, requereu a emissão de certidão 
contendo tais elementos em 17/1/2012, sem que no prazo de 10 dias tenha obtido satisfação da sua 
pretensão.

Citado veio o Instituto da Segurança Social responder, invocando a falta de pressupostos legais 
da intimação para a passagem de certidão, por não estar em causa a notificação de novo ato tributário 
de liquidação de um imposto, tratando -se sim de uma notificação relativa a quantia exequenda dos pro-
cessos de execução fiscal contra si instaurados, processos em que deveria ter sido requerida a prestação 
de tal informação, de cujas decisões administrativas lesivas proferidas pelo órgão da execução fiscal 
cabe reclamação para o tribunal tributário, pugnando assim pelo seu indeferimento.

Quanto ao mais, invoca que a Autora não tinha que ser notificada de qualquer liquidação, uma vez 
que as quotizações e contribuições em dívida à segurança social não se encontram formalmente sujeitas 
a qualquer procedimento próprio para liquidação, nem é imposta qualquer notificação de qualquer ato 
antes da citação em processo fiscal. O que no caso ocorre é a permissão de extracção de certidões de 
dívida perante a mera constatação de omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo 
ou tributário prévio, definidor dessa obrigação.
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Conclui invocando que o contribuinte tem conhecimento da quantia que mensalmente tem de auto-
-liquidar, no caso das entidades patronais e da liquidação por terceiro, (liquidação em substituição) no 
que se refere às contribuições dos trabalhadores, sujeitas a retenção na fonte a título definitivo. Notifi-
cada a Requerente, veio reiterar o pedido, invocando que se impunha ao Requerido emitir a requerida 
certidão relativa aos atos de apuramento das dívidas exequendas e da fundamentação que sustenta a 
sua exigibilidade.

Invoca que atenta a natureza tributária das contribuições e cotizações para a segurança social, 
a sua exigibilidade encontra -se dependente do prévio apuramento, seja por autoliquidação, seja por 
apuramento oficioso, devendo neste último caso ser fundamentada e validamente notificadas, sendo 
que na sua ausência os efeitos da notificação são imputáveis ao ato de extração das correspondentes 
certidões de dívida levadas ao conhecimento do contribuinte, sendo -lhe conferido o direito de requerer 
a fundamentação dos respetivos atos de apuramento e dos respetivos juros de mora, resultando dos 
sucessivos regimes legais aplicáveis, a exigência da notificação em caso de apuramento oficioso, o 
que não ocorreu no caso, constituindo assim o presente meio processual idóneo e apto a satisfazer a 
sua pretensão.

II — Saneamento (...)
III — Fundamentação (...)
IV  - Do Direito
Vem suscitada pela Entidade Requerida a questão da falta de pressupostos legais da intimação para 

a passagem de certidão, por não estar em causa a notificação de novo ato tributário de liquidação de um 
imposto, tratando -se sim de uma notificação relativa a quantia exequenda nos processos de execução 
fiscal contra si instaurados, processos em que considera deveria ter sido requerida a prestação de tal 
informação, de cujas decisões administrativas lesivas proferidas pelo órgão da execução fiscal caberia 
então reclamação para o tribunal tributário, pugnando assim pelo seu indeferimento.

Notificada a Requerente, pronunciou -se pela idoneidade e adequação do meio processual.
A falta de pressupostos legais da intimação para a passagem de certidão e a idoneidade do meio 

constituem questões diferentes.
A correção do meio processual utilizado, a proceder determina a convolação no meio processual 

idóneo, verificados que se encontrar o pressuposto da tempestividade. Questão diversa é a falta de ve-
rificação dos pressupostos de que depende o deferimento da pretensão deduzida que constitui questão 
relativa ao mérito da ação e determinará a sua procedência ou improcedência.

No caso dos autos, a requerente requereu, ao abrigo do disposto no artigo 37º, n.º 1 do CPPT, a 
emissão de certidão da fundamentação de facto e de direito do ato de liquidação subjacente ao processo 
de execução fiscal para o qual foi citada invocando nunca antes ter sido notificada de qualquer ato de 
liquidação contra o qual pudesse reagir, sendo que a Entidade Requerida não se pronunciou sobre tal 
requerimento no prazo legalmente previsto para o efeito.

Dispõe o artigo 37º, n.º 1 do CPPT; “Se a comunicação da decisão em matéria tributária não con-
tiver a fundamentação legalmente exigida, a indicação dos meios de reacção contra o acto notificado 
ou outros requisitos exigidos pelas leis tributárias, pode o interessado, dentro de 30 dias ou dentro 
do prazo para reclamação, recurso ou impugnação ou outro meio judicial que desta decisão caiba, 
se inferior, requerer a notificação dos requisitos que tenham sido omitidos ou a passagem de certidão 
que os contenha, isenta de qualquer pagamento.

O artigo 146º do CPPT determina que o meio processual de intimação para a consulta de docu-
mentos ou passagem de certidões, é regulado pelo disposto nas normas sobre o processo nos tribunais 
administrativos.

Assim sendo, o presente meio processual é regulado no artigo 104º do CPTA.
Resulta do requerimento dirigido pela Requerente à entidade Requerida que a certidão pretendida 

se relaciona com informações a montante da instauração do processo de execução fiscal e não relativas 
à própria execução. Invoca expressamente não ter sido notificada antes da citação de ato que qualifica 
de “liquidação”, requerendo a emissão de certidão contendo a fundamentação do ato que esteve na 
origem do apuramento do valor que constitui a quantia exequenda.

Resulta ainda da factualidade assente nestes autos que:
(i) foi formulado pelos requerentes pedido de emissão de certidão nos termos do artigo 37º, nº1 

do CPPT;
(ii) não foi satisfeito, nem no prazo de 10 dias, nem até à presente data:
(ii) a presente intimação foi requerida no prazo de 20 dias após o decurso do prazo legalmente 

estabelecido para a emissão da requerida certidão (10 dias, cf. artigo 24º do CPPT).
De tais factos se conclui que estão reunidos os pressupostos legais que permitem à Requerente 

requerer a intimação do Requerido à emissão da certidão objeto dos autos.
Pretende a Requerente que lhe seja fornecida a fundamentação respeitante ao apuramento da 

quantia que está na origem da dívida exequenda em cobrança coerciva no processo de execução fiscal 
n.º 11102201101074385 e apensos, incumbindo ao Requerido satisfazer o pedido emitindo a requerida 
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certidão, ou não dispondo de tais informações, indicar que entidade dispõe, em homenagem ao princípio 
da colaboração com os administrados, emitindo certidão negativa.

Não tendo respondido à Requerente e porque se encontram verificados os pressupostos legais de 
que depende a presente intimação, impõe -se a intimação da autoridade requerida a satisfazer o pedido 
consubstanciado na emissão de certidão contendo a fundamentação integral de facto e de direito subja-
cente às “liquidações”, ou atos de apuramento que estarão na origem da dívida exequenda em cobrança 
coerciva no processo de execução fiscal n.º 11102201101074385 e apensos.

V — Decisão (...)”.
DECIDINDO NESTE STA:
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se incorre em erro de julgamento a 

sentença recorrida que deferiu o pedido de intimação do Sr. Director do Centro Distrital de Lisboa do 
Instituto de Segurança Social, IP para no prazo de 10 dias emitir certidão da integral fundamentação 
do acto de liquidação subjacente ao processo de execução fiscal, ou a certificação da inexistência de 
tais elementos, certidão essa que havia sido requerida na sequência de citação efectuada à recorrida, 
e com invocação do disposto no artº 37º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, não 
tendo a mesma sido emitida.

No acórdão de 30/05/2012 proferido no recurso 0503/12 e no qual o ora Relator interveio como 
2º Adjunto foi abordada exactamente a mesma questão que se suscita nos presentes autos sendo partes 
o Instituto ora recorrente e outra empresa do grupo a que pertence a ora recorrida. Ali se exarou quanto 
ao mérito o seguinte:

(...)
6. Do mérito do recurso
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se incorre em erro de julgamento a 

sentença recorrida que deferiu o pedido de intimação do Sr. Director do Centro Distrital de Lisboa do 
Instituto de Segurança Social, IP para no prazo de 10 dias emitir certidão da integral fundamentação 
do acto de liquidação subjacente ao processo de execução fiscal, ou a certificação da inexistência de 
tais elementos, certidão essa que havia sido requerida na sequência de citação efectuada à recorrida, 
e com invocação do disposto no artº 37º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, não 
tendo a mesma sido emitida.

A decisão recorrida considerou que o pedido «se refere a elementos relativos ao procedimento 
da dívida em cobrança coerciva, que não a qualquer acto do processo executivo como sustenta o re-
querido, cujo conhecimento está garantido pelo princípio da tutela judicial efectiva para o exercício 
esclarecido de direitos processuais».

E, prosseguindo neste discurso argumentativo, concluiu que «tendo em conta que no seguimento 
da citação, a Administração Tributária ainda não satisfez o pedido de certidão, mas que assiste à 
requerente o direito aos elementos omitidos, mantém -se a situação de incumprimento».

Contra o assim decidido insurge -se a entidade recorrente alegando que «o pedido de certidão 
efectuado pela requerente A……, S.A., relaciona -se com uma certidão no âmbito de um processo de 
execução fiscal pelo que, não cabe no âmbito procedimental administrativo, (ao contrário do decidido 
pelo tribunal a quo), onde se insere o meio processual utilizado pela requerente, de intimação para a 
passagem de certidão e, assim, contrariamente ao defendido na douta sentença, não estamos perante 
uma “comunicação ou notificação insuficiente” nos termos do artigo 37º do CPPT.»

Desde já se adiantará que, a nosso ver, o recurso merece provimento.
Dispõe o artº 37º, nº1 do Código de Procedimento e Processo Tributário o seguinte: «Se a comu-

nicação da decisão em matéria tributária não contiver a fundamentação legalmente exigida, indicação 
dos meios de reacção contra o acto notificado ou outros requisitos exigidos pelas leis tributárias, pode 
o interessado, dentro de 30 dias ou dentro do prazo para reclamação, recurso ou impugnação ou outro 
meio judicial que desta decisão caiba, se inferior, requerer a notificação dos requisitos que tenham sido 
omitidos ou a passagem de certidão que os contenha, isenta de qualquer pagamento».

O âmbito de aplicação deste artigo restringe -se, no entanto, ao procedimento tributário, não 
abrangendo o processo judicial tributário, como se deduz da referência feita no seu n.º 1 «decisão em 
matéria tributária». (Cf. neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge 
Lopes de Sousa, 6ª edição, vol. I, pag. 348, e ainda os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo 
de 20.02.2007, recurso 67/07, e de 26.06.2002, recurso 832/2002).

Neste mesmo sentido, pode, aliás, confrontar -se a jurisprudência dominante deste Supremo Tri-
bunal Administrativo tem vindo a declarar que o artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário não é aplicável no processo de execução fiscal, nomeadamente ao acto de citação uma vez 
que este dispositivo legal é aplicável às comunicações de “decisões em matéria tributária” que não 
contenham a fundamentação legalmente exigível, e não se aplica a actos de natureza judicial como 
é a citação em processo de execução fiscal (Sublinhado nosso.)»  - cf. os Acórdãos de 21.09.2011, re-
curso 780/11, de 19.01.2011, recurso 1034/11, de 13.10.2010, recurso 493/10, de 12.05.2010, recurso 
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84/10, de 12.05.2010, recurso 632/09, de 25.11.2009, recurso 552/09, de 06.06.2007 recurso 91/07, de 
20.02.2007, recurso 67/07, e de 26.06.2002, recurso 832/2002, todos in www.dgsi.pt.

Ora, como é sabido, e decorre do artº 103º, n.º 1 da Lei Geral Tributária o processo de execução 
fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos 
actos que não tenham natureza jurisdicional.

A Lei Geral Tributária atribui assim globalmente ao processo de execução fiscal a natureza 
de judicial, pese embora nele sejam praticados actos materialmente administrativos por órgãos da 
administração tributária.

Assim a faculdade prevista no n.º 1 do artº 37º não deverá ser utilizada para arguir a nulidade da 
citação em processo de execução fiscal uma vez que este normativo não se aplica a actos de natureza 
judicial como a referida citação.

Como impressivamente se diz no Acórdão 493/10, de 12.05.2010, o artigo 37.º destina -se apenas 
aos casos em que a notificação diz respeito a actos tributários que possam ser objecto de meio legal 
de reacção contra a sua validade/existência, não se destinando a suprir as deficiências de comunica-
ção de outro tipo de actos, designadamente de actos processuais, praticados no âmbito de processos 
judiciais, cujas regras de cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas no Código de 
Processo Civil (artigos 193.º e seguintes).

Excepção será apenas o caso, como refere Jorge Lopes de Sousa, ob. cit., vol. I, pag. 364, em 
que se estiver perante uma situação enquadrável na alínea h) do n.º 1 do artigo 204º deste Código, em 
que a lei autorize a discussão da legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda por não estar 
legalmente assegurado meio de impugnação contenciosa daquela, ou se se tratar de caso em que seja 
admissível impugnação judicial a contar da efectivação da citação, como sucede com os responsáveis 
solidários ou subsidiários (artigo 22º, n.º 4, da LGT).

Mas não é esse o caso dos autos como se pode verificar da leitura do requerimento de fls. 7 e 
8 em que a A…… pede a certidão da integral fundamentação do acto de liquidação subjacente ao 
processo de execução fiscal.

Conforme se constata daquela peça processual a requerente reage à citação que lhe foi efectuada 
no processo de execução fiscal ali identificado, arguindo que não conhece a integral fundamentação 
do acto de liquidação subjacente ao processo de execução fiscal e que tal facto «obsta ao integral 
exercício dos seus direitos constitucionalmente previstos» (arts. 6º e 7º), invocando que «a falta de 
fundamentação do acto de liquidação determina a nulidade do mesmo», a qual «poderá ser arguida a 
todo o tempo, inclusivamente no requerimento de oposição judicial à execução fiscal que (…) pondera 
apresentar» (arts. 8º e 9º).

Não estamos pois perante uma situação de citação de responsáveis subsidiários ou em que a lei 
autorize a discussão da legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda por não estar legal-
mente assegurado meio de impugnação contenciosa daquela, casos estes em que seria admissível a 
aplicação do regime do artº 37º do Código de Procedimento e Processo Tributário para comunicações 
ou notificações insuficientes.

Assim a recorrida haveria de ter arguido a nulidade da citação (artº 198º, n.º 2 do Código de 
Processo Civil) no âmbito do processo de execução fiscal, com a garantia adicional de poder reclamar 
do eventual acto de indeferimento de tal arguição de nulidade (arts. 103º, nº2 da Lei Geral Tributária 
e 276º do Código de Procedimento e Processo Tributário).

Este seria o meio processual adequado para obter a tutela jurídica dos seus direitos e não o meio 
processual de intimação para prestação de informações ou passagem de certidão (104º, n.º 1 do CPTA 
e 146º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário).

Com efeito a intimação para a prestação de informações será aplicável, no procedimento tribu-
tário, aos casos em que está em causa suprir as deficiências das notificações, quando a Administração 
Tributária não der satisfação às pretensões formuladas nesse sentido ao abrigo do artº 37º, n.º 1 do 
Código de Procedimento e Processo Tributário, como se conclui do preceituado nos arts. 49º, n.º 1, 
alínea e), subalínea vi) do ETAF e 104º do CPTA, com remissão para o artº 60º, n.º 2 deste último 
Código. (Ver neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de 
Sousa, vol. II, pags. 512 e 513).

Mas não é essa, como vimos a hipótese dos autos, pois o que aqui está em causa é a comunicação 
de acto processual, praticado no âmbito de processo de execução fiscal, e não a notificação de acto 
tributário que possa ser objecto de meio legal de reacção contra a sua validade/existência.

Neste contexto não será aplicável ao caso subjudice o regime de sanação previsto no artº 37º do 
Código de Procedimento e Processo Tributário, pelo que não há lugar à “intimação para passagem 
de certidão”.

Daí que não possa manter -se a sentença recorrida que decidiu em contrário (...)”.
Porém, o caso dos autos não está, ainda, em condições de se poder conhecer do mérito.
É que, não podemos olvidar que o fundamento utilizado para o requerimento da certidão da inte-

gral fundamentação do acto de liquidação subjacente ao processo de execução fiscal, (vide fls. 16 dos 
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autos) foi além do mais o seguinte: 5º “Com efeito e que seja do conhecimento da requerente a mesma 
nunca foi notificada de qualquer acto de liquidação contra o qual pudesse reagir.”

Ora, o apuramento desta matéria é fundamental. Com efeito se for verdade que a requerente antes 
da citação nunca foi notificada da liquidação e dos meios de reacção ao seu dispor pode suceder que 
esta seja a única possibilidade que tem (em sede de oposição) ao seu alcance de discutir em concreto a 
legalidade da divida exequenda por não estar legalmente assegurado meio de impugnação contenciosa 
daquela, situação em que de facto seria admissível a aplicação do regime do artº 37º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário para comunicações ou notificações insuficientes.

Por isso impõe -se ampliar a matéria de facto em ordem a saber se ocorreu tal notificação da 
liquidação e em que termos.

4  - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-

ministrativo em anular a decisão recorrida (artº 712º n.º 4 do CPC) e determinar a baixa dos autos à 
1ª Instância para apuramento, designadamente dos factos supra referidos.

Sem custas.

Lisboa, 01 de Agosto de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Isabel Marques da Silva — Políbio 
Henriques. 

 Acórdão de 8 de Agosto de 2012.

Assunto:

Reclamação de órgão de execução fiscal. Prejuízo irreparável. Subida imediata. 
Prescrição.

Sumário:

 I — Deve subir imediatamente a reclamação efectuada ao abrigo do artigo 276.º do 
CPPT do acto do chefe de finanças que indefere o pedido de revogação de anterior 
despacho em que se exige do executado a prestação de nova garantia.

 II — A continuação da execução fiscal, numa situação em que há possibilidade da dívida 
estar prescrita, permite prognosticar a ocorrência de prejuízos irreversíveis, pelo 
que a reclamação deve subir imediatamente.

 III — O tribunal tributário deve conhecer da prescrição na reclamação, mesmo que o 
seu objecto do acto reclamado nada tenha a ver com a prescrição e a questão não 
tenha sido previamente colocada à administração tributária.

Processo n.º 790/12 -30.
Recorrente: P.R.V.A. – Pais Reparações e Venda de Automóveis Unipessoal, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. P.R.V.A  - Pais Reparações e Venda de Automóveis Unipessoal, Lda, devidamente identificada 
nos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que 
não admitiu a subida imediata da reclamação que efectuou do despacho do Chefe de Finanças de Santa 
Comba Dão que, na execução fiscal contra si instaurada por dívidas de IRC dos anos de 2003 e 2004, 
indeferiu o pedido de revogação do despacho que ordenou a prestação de nova garantia.

Para tal, nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. O ora recorrente deduziu reclamação da decisão do Exmo. Sr. Chefe do Serviço de Finanças 

de Santa Comba Dão que não atendeu à prescrição invocada quanto ao tributo em causa nos autos e a 
inadmissibilidade da exigência de prestar nova garantia nos autos.

2. Foi agora proferida douta sentença onde se considerou que não é este o momento para se co-
nhecer do mérito da presente reclamação.

3. O Tribunal a quo condenou ainda a recorrente em sanção pecuniária no montante de 3 UCS. 
Sucede que,

4. Não pode a agora recorrente conformar -se com a douta decisão proferida. Desde já,
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5. Pela invalidade da decisão reclamada por não ter conhecido da invocada falta de fundamentação 
do despacho reclamado. De facto,

6. A douta sentença em crise padece, salvo o devido respeito, de omissão de pronúncia. Mais,
7. Da douta sentença nada se retira quanto à falta de fundamentação da decisão reclamada, 

limitando -se a referir que os factos são tão eloquentes que carecem de outras considerações. Efec-
tivamente,

8. A douta decisão recorrida dispensou -se de se pronunciar sobre tal questão, invocando, para tanto, 
que o despacho reclamado e os elementos dos autos afastam os vícios invocados pela ora recorrente. 
Sendo certo que,

9. A douta decisão em momento algum conferiu concretização a tal afirmação, não referindo quais 
os elementos que afastam tais vícios. De facto,

10. Não apresenta um único fundamento da sua posição e limitando -se a afirmar repetidamente 
que não assiste razão à recorrente. Em segundo lugar,

11. A falta de fundamentação do despacho reclamado e a prescrição são duas questões distintas. 
Pelo que,

12. O facto de ter sido analisada a invocada prescrição, sem que, contudo, tenha a mesma sido 
reconhecida, não invalida o conhecimento da falta de fundamentação. Aliás,

13. O seu não conhecimento implica uma irremediável omissão de pronúncia. Pois,
14. A douta decisão recorrida não se pronuncia quanto à ausência da fundamentação do despacho 

recorrido  - sendo certo que, esta questão foi levantada pela ora recorrente. E,
15. De acordo com o disposto nas als. b) e d) do n.º 1 do art. 668.º do CPC, a sentença é nula 

quando não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão ou quando o juiz 
deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia 
tomar conhecimento.

16. Disposição idêntica consta no art. 125.º do CPPT. De facto,
17. É nula a douta decisão quando o Tribunal deixe de se pronunciar sobre questões que devesse 

apreciar. Sendo certo que,
18. O juiz deve resolver todas as questões que as partes submetam à sua apreciação  - art. 732.º, 

716.º, 668.º, n.º 1, alínea d) e 660.º, n.º 2 do CPC. Assim sendo,
19. A douta decisão é nula por falta de pronúncia. Por outro lado,
20. A douta sentença aqui em crise considerou que não é este o momento para se conhecer do 

mérito da presente reclamação. No entanto,
21. Também quanto ao que se deixa transcrito não pode a recorrente conformar -se. Pois,
22. O conhecimento judicial das reclamações do órgão de execução fiscal é, por regra, diferido, 

significando que só serão conhecidas pelo Tribunal quando, depois de realizada a penhora e a venda, 
o processo lhe for remetido a final, nos termos do art. 278.º, n.º 1 do CPPT. Contudo,

23. A aludida regra sofre excepções, devendo o Tribunal conhecer de imediato as reclamações 
quando as mesmas se fundamentarem em prejuízo irreparável causado por qualquer das ilegalidades 
mencionadas no art. 278º, nº. 3 do CPPT, revestindo o processo natureza urgente.

24. Neste sentido tem -se pronunciado a jurisprudência nacional  - veja -se, entre outros, o Ac. do 
STA de 06 -03 -2008, proc. n.º 058/08. Assim,

25. O Tribunal a quo devia ter conhecido imediatamente do mérito da reclamação. Mais,
26. O Tribunal a quo não só não conheceu do mérito da reclamação, quando o devia ter feito, 

como ainda condenou a reclamante em sanção pecuniária no montante de 3 UCS infundada e ilegal-
mente. Pois,

27. A ora recorrente apresentou reclamação onde alegou fundada e suficientemente que a recla-
mação deveria ter subida imediata por estar em causa uma ilegalidade enquadrável na alínea d) do n.º 3 
do art. 278º do CPPT. Contudo,

28. A douta sentença em crise fez tábua rasa desta realidade e, sem que apresentasse qualquer 
fundamento para tal, condenou a reclamante em sanção pecuniária, referindo apenas e só que tal sanção 
estava de acordo com o disposto no art. 278.º, n.º 6 do CPPT. Assim,

29. Estranha -se que o Tribunal a quo convoque o n.º 6 do art. 278º do CPPT para condenar a 
reclamante numa sanção pecuniária (indevida), mas não se atente ao seu n.º 3 em especial a alínea d), 
para conhecer de imediato (como devia) do mérito da reclamação apresentada. Desta forma,

30. O Tribunal a quo fez, salvo o devido respeito, uma errada interpretação do direito, com uma 
aplicação selectiva e errónea das normas legais aplicáveis à situação dos autos. Pelo que,

31. A douta sentença padece de nulidade que expressamente se invoca, por clara violação do 
disposto no art. 278º, n 3 do CPPT.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu despacho no sentido de se negar provimento 

ao recurso, por não existir fundamento para a subida imediata da reclamação, uma vez que se impõe 
a prestação de nova garantia.
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2. A sentença deu como assente os seguintes factos:
a) No processo executivo n.º 2648200801000411 instaurado contra P.R.V.A. PAIS REPARAÇÃO 

E VENDA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDA, onde se visa a cobrança coerciva das dívidas de 
IRC dos anos de 2003 e 2004, no montante de €11.900,61, a executada apresentou, em 08 de Maio de 
2008, garantia bancária no montante de €15 896.76, válida pelo período de 15 meses, “expira a 07 de 
Agosto de 2009” — cfr. docs. de fls. 23 e 30, aqui dados por reproduzidos.

b) Por despacho proferido em 28 de Fevereiro de 2012, no já aludido processo executivo, 
considerando -se que a garantia bancária expirou em 07 de Agosto de 2009, donde se conclui “que a 
partir daquela data a garantia perde a sua eficácia. Por esse motivo e em virtude de as impugnações 
judiciais ainda se encontrarem no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu... para que a presente 
execução fique suspensa… é necessário que seja constituída garantia... Nestes termos determino que se 
notifique o executado para no prazo de 15 dias prestar nova garantia, sob pena de proceder à penhora 
de bens” — vide documento de fls. 22.

c) Na data em que foi proferido esse despacho, o mesmo foi dado a conhecer pessoalmente à 
executada — cfr. fls. 23.

d) A executada, em reacção ao referido despacho, veio em 13 -03 -2012 apresentar requerimento 
onde, para além do mais, defendeu que “não vem esclarecida qual a razão porque se encontra expirado 
e quando alegadamente expirou o referido prazo de validade... Esse despacho carece em absoluto de 
fundamento legal e factual”. Terminado pedindo a revogação do aludido despacho — vide fls. 32 a 34.

e) A Entidade requerida, em 16 -03 -2012, pronunciando -se sobre o requerido disse: “Visto o des-
pacho, verifica -se que está devidamente fundamentado, pelo que indefiro o pedido de revogação agora 
requerido, mantendo -se assim todos os pressupostos contidos no referido despacho” — cfr. fls. 52.

f) Indeferimento comunicado à Requerente em 19 -03 -2012 tendo esta reagido à notificação apre-
sentando, via postal, em 26 -03 -2012, a reclamação que deu origem aos presentes autos — vide docs. 
de fls. 36, 37 e 4 a 27.

3. Antes de mais, cumpre precisar qual é o objecto do recurso, uma vez que parece faltar alguma 
racionalidade ao discurso apresentado na sentença e nas as alegações, o que dificulta a delimitação das 
questões em reexame.

A recorrente requereu ao Chefe de Finanças a revogação do conteúdo do ofício n.º 399 de 28/2/2012, 
que o notificou para prestar “nova garantia”, sob pena da execução prosseguir com a penhora de bens, 
alegando a falta de fundamentação e a violação dos princípios da boa fé e segurança jurídica.

O Chefe de Finanças indeferiu esse pedido com o fundamento que o despacho contido no referido 
oficio “está devidamente fundamentado”.

Desse despacho, a recorrente reclamou judicialmente, alegando: (i) insuficiência de fundamenta-
ção do acto reclamado, com a consequente violação do artigo 77º da LGT e dos artigos 124º e 125º do 
CPA; (ii) prescrição da dívida exequenda, argumentando que requereu o conhecimento oficioso dessa 
questão, mas a mesma não foi conhecida. E conclui com o pedido de anulação do acto reclamado e de 
conhecimento oficioso da prescrição.

A sentença recorrida, após se pronunciar sumariamente sobre as duas questões, concluiu que «não 
é este o momento para se conhecer do mérito da presente reclamação — dele só se deve conhecer após 
a realização da penhora e da venda (artigo 278/1 do CPPT (...). Assim, oportunamente devem os autos 
ser remetidos ao Serviço de Finanças de S. C. Dão, com vista ao prosseguimento dos mesmos, devendo 
subir a este tribunal no momento processual supra referido».

A recorrente não se conforma com essa decisão, invocando que: (i) há nulidade da sentença, por 
omissão de pronúncia, uma vez que não se conheceu da invocada falta de fundamentação do acto recla-
mado; (ii) há erro de julgamento quanto à subida diferida da reclamação, pois a situação enquadra -se 
na alínea d) do n.º 3 do artigo 278º do CPPT, o que desde logo foi invocado na petição inicial.

Ora bem: para se decidir que a reclamação tem subida diferida não é necessário, nem desejável, que 
se avance com apreciações, ainda que sumárias, sobre o mérito da reclamação, pois o seu conhecimento 
fica relegado para momento posterior; e para impugnar a decisão tomada quanto ao modo de subida 
da reclamação, também não é preciso argumentar como a omissão de pronúncia quanto a fundamentos 
que fazem parte do mérito, pois se houve erro de julgamento nessa questão, o mérito da reclamação 
terá que ser conhecido em primeira instância.

Há, efectivamente, erro de raciocínio evidente na sentença, pois não é lógico nem congruente 
decidir que a reclamação só deve ser conhecida em juízo após a venda e argumentar -se que o acto 
reclamado não padece dos defeitos que o reclamante lhe aponta. De igual modo, não parece coerente 
defender -se que a sentença deveria conhecer imediatamente do mérito da reclamação e inovar a omissão 
de pronúncia sobre uma das questões de mérito.

E assim sendo, para que haja racionalidade na aplicação do direito, o presente recurso tem que 
ficar limitado à questão da subida imediata ou diferida da reclamação, pois se for de manter a decisão 
tomada na sentença, o fundo da reclamação apenas pode ser conhecido após a venda, e se for de conhecer 
imediatamente, terão os autos de voltar à primeira instância para aí se «decidir» sobre a procedência 
ou improcedência dos fundamentos invocados pela recorrente.

Cumpre, então, apreciar se a reclamação deve ser conhecida imediatamente ou apenas após a 
venda dos bens penhorados.
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A regra geral, constante do n.º 1 do artigo 278º do CPPT, é que as reclamações das decisões 
proferidas pelo órgão de execução fiscal que no processo afectem os direitos e interesses legalmente 
protegidos do executado ou outros interessados apenas sobe ao tribunal tributário após a realização da 
penhora e da venda.

Só assim não ocorre quando, nos termos n.º 3 daquele artigo, a reclamação se fundamentar em 
«prejuízo irreparável», causado pelos actos e ilegalidades nele enunciados, ou seja, prejuízo causado 
por penhora indevida ou imposição de garantia superior à devida. A «subida imediata» do processo 
incidental previsto no n.º 2 do artigo 278º do CPPT tem pois por fundamento a existência: (i) de um 
acto lesivo de posições jurídicas processuais do executado; (ii) cuja ilegalidade pode causar prejuízos 
irreparáveis, se não for imediatamente eliminada.

Todavia, como diversas vezes tem sido considerado pela jurisprudência deste Tribunal, esses 
não são os únicos actos que identificam ou delimitam o objecto do processo de impugnação imediata 
previsto no n.º 3 do art. 278º do CPPT. Tratando -se de «actos materialmente administrativos» (nº 2 
do artigo 103º da LGT), que «afectam os direitos e interesses legítimos» que o executado pode fazer 
valer no processo (art. 276º do CPPT), não pode deixar de se interpretar extensivamente o n.º 3 do 
artigo 278º, de modo a abranger também os demais actos causadores de prejuízos irreversíveis aos 
direitos e interesses legalmente protegidos do executado.

Na verdade, não deixaria de constituir uma restrição inadmissível aos princípios constitucionais 
da tutela jurisdicional efectiva e da garantia da via judiciária (cfr. art. 20º e n.º 4 do art. 268º da CRP) 
se o conhecimento da impugnação de um acto lesivo praticado pelo órgão de execução fiscal fosse 
postergado para um momento em que os seus efeitos já se consumaram. Ora, a forma de evitar que 
tais actos criem situações de facto consumado ou de prejuízo irreparável é conhecer imediatamente do 
mérito da impugnação e não diferir a sua apreciação para o final do processo.

Sendo esse o espírito do n.º 3 do art. 278º do CPPT, então há que alargar a sua norma, porven-
tura fechada numa perspectiva casuística, a todas as reclamações cuja retenção tomaria irreparável 
ou irreversível a efectivação dos direitos e interesses do executado (cfr. acs. do STA. de 27/7/05, rec. 
n.º 0897/05, de 16/8/2006, rec n.º 06896, de 23/5/07, rec. n.º 0374/07, de 28/11/2007, rec n.º 098/07, 
de 6/3/08, rec n.º 058/08 e do Pleno do CT, de 6/7/11, rec n.º 0459/11).

Ora, a jurisprudência deste Tribunal também tem vindo a considerar, por analogia com o então n.º 2 do 
art. 724º do CPC (actual alínea m) do n.º 2 do art. 691º), que a «inutilidade absoluta» resultante da subida 
diferida da reclamação é um conceito relacionado com a irreparabilidade do prejuízo, pois «é seguro que 
o legislador não quis impor a subida imediata de todas as reclamações cuja retenção pode originar pre-
juízos» (cfr. Ac. de 8/6/2006, rec. n.º 0229/06, de 23/5/2007, rec. n.º 0374/07, de 6/3/2008, rec. n.º 058/08).

Por conseguinte, só há prejuízo irreparável quando a retenção da reclamação a torne absolutamente 
inútil para os direitos e interesses que reclamante pretende assegurar na execução. Isso obriga, por 
vezes, a ter que se fazer um juízo de prognose, de forma a prever se é ou não provável que da retenção 
da reclamação não advenham quaisquer vantagens para o reclamante, por a revogação da decisão recla-
mada já não provocar quaisquer efeitos práticos. Portanto, movemo -nos num contexto de causalidade 
hipotética, num cenário em que se avaliam as consequências de só se conhecer a reclamação depois de 
realizada a venda e se comparam situações jurídicas, uma actual e outra virtual.

Tal comparação não pode ser feita apenas com base num critério de avaliação económica do dano 
e da reparação ou indemnização pecuniária a posteriori. É evidente que, se o acto reclamado for anu-
lado após a venda dos bens penhorados e o pagamento da quantia exequenda, a administração tributária 
poderá quantificar o prejuízo do executado, substituindo a reparação in natura por uma compensação 
indemnizatória em dinheiro, desde que se parta do principio da presunção da solvência da Administração.

Mas a possibilidade de avaliação pecuniária dos prejuízos pode não atender verdadeiramente aos 
interesses do executado/reclamante. A sua posição jurídica subjectiva, sobre a qual se projectam os 
efeitos do acto reclamado ilegal, pode não ser suficientemente acautelada através do pagamento de uma 
indemnização pecuniária. É que o interesse na apropriação de um certo e determinado bem só se satisfaz 
com a reintegração in natura dos bens vendidos, o que pode já não ser possível se a reclamação só for 
decidida no fim do processo. Considerando os efeitos reais inerentes à venda executiva, o executado 
corre o risco de ser privado de um bem que tem interesse em usar, fruir e dispor, um bem que lhe dá 
segurança económica, com as vantagens não económicas que indelevelmente lhe andam ligadas.

Ora, em certos casos, pode ser difícil restaurar «in natura» os prejuízos causados ao executado 
pela venda judicial, sem que a compensação económica se mostre adequada a satisfazê -los. Por isso, 
a compreensão do conceito de «prejuízo irreparável», susceptível de fazer subir imediatamente a 
reclamação, tem que ser vista à luz da irreversibilidade sobre os interesses do executado dos efeitos 
produzidos pelo acto reclamado até ao termo do processo executivo.

Assim acontece quando se determina a prestação de uma garantia indevida, ou quando se indefere 
o pedido de dispensa ou isenção de garantia, impedindo a suspensão da execução, ou ainda quando, 
perante a possibilidade da dívida exequenda estar prescrita, se deixa prosseguir o processo executivo 
para a fase da venda dos bens penhorados.

A continuação da execução fiscal, num contexto em que pode haver possibilidade de ilegalidade 
do acto que determina a prestação de nova garantia ou da dívida estar prescrita, permite prognosticar a 
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ocorrência dessa espécie de prejuízos. Ora, se é provável ou verosímil que eles ocorram, o mais racional 
e adequado é tomar imediatamente conhecimento da reclamação e decidir se a dívida que se pretende 
cobrar está ou não prescrita. De outro modo, realizada a venda dos bens penhorados, a eficácia real da 
sentença anulatória do acto reclamado, que implica a suspensão da execução, por se considerar pres-
tada a garantia, ou a extinção da execução por prescrição, não conseguirá eliminar todos os prejuízos 
entretanto causados, incluindo neles a possível extinção da execução pelo pagamento.

Daí que se deva continuar a seguir -se a jurisprudência deste Tribunal, produzida sobre esta mesma 
última questão, sempre no sentido da subida imediata da reclamação, seja porque “o deferimento da subida 
da reclamação torna previsivelmente inútil a decisão judicial que sobre ela recair, ao não evitar a venda 
dos bens da reclamante” (cfr. ac. do STA de 9/8/2006, rec. n.º 0229/06) seja porque “não faz sentido nem é 
razoável conhecer só desta a final, prosseguindo com a execução para cobrança desta, penhorando bens 
ou vendendo estes, sem qualquer utilidade se acaso a dívida estiver mesmo prescrita e podendo -se evitar 
a prática de eventuais actos lesivos e a verificação de prejuízos para a executada, ainda mais completa-
mente desnecessários por a dívida exequenda se mostrar garantida” (cfr. ac. de 6/7/2011, rec. n.º 0459/11).

Em suma: se o mérito da reclamação não for imediatamente conhecido, prognostica -se a inutilidade 
do seu conhecimento após a venda, dado se ter esgotado o efeito pretendido com a reclamação, que é a 
suspensão da execução fiscal, e também há grande probabilidade de ocorrência de prejuízos de difícil 
reparação, caso se venha a demonstrar que a dívida está prescrita.

Há, pois, que decidir sobre o mérito da reclamação, decidido se a dívida está ou não prescrita e, 
caso assim não se entenda, julgar se o acto reclamado deve ou não ser anulado por falta de fundamen-
tação. O facto do acto reclamado não se ter pronunciado sobre a prescrição ou desta questão não ter 
sido previamente colocada à administração tributária, não constitui obstáculo ao seu conhecimento na 
reclamação deduzida nos termos do artigo 276º do CPPT, uma vez que se trata de questão de conheci-
mento oficioso (cfr. ac. do STA de 3/10/2007, rec. n.º 702/07).

Sendo de subir imediatamente, impõe -se também a revogação da sentença na parte em que 
considerou haver má fé da reclamante e a condenou em sanção pecuniária por não haver fundamento 
razoável no pedido de subida imediata da reclamação. De resto, a reclamante invocou como fundamento 
a alínea d) do n.º 3 do artigo 278º do CPPT, o que constitui um dos fundamentos legais da apreciação 
imediata da reclamação.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida, e ordenar a baixa dos 
autos para que aí se conheça, de imediato, da reclamação judicial apresentada.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Agosto de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Fernanda Xavier — Francisco Rothes. 

 Acórdão de 8 de Agosto de 2012.

Assunto:

Natureza do processo de execução fiscal. Audiência prévia. Prestação de garantia.

Sumário:

 I — O n.º 1 do artigo 103.º da LGT, ao referir que «o processo de execução fiscal tem 
natureza judicial», exprime literalmente o sentido de que a execução fiscal se 
realiza através de um «processo» e não de um «procedimento administrativo», no 
pressuposto hoje indiscutível que estamos perante realidades com natureza distintas.

 II — Da alínea h) do n.º 1 do artigo 54.º da LGT e da alínea g) do n.º 1 do artigo 44.º 
do CPPT resulta que apenas se inclui no âmbito do procedimento tributário a 
«cobrança das obrigações tributárias, na parte que não tiver natureza judicial».

 III — Como o processo de execução fiscal é todo ele de natureza judicial, indepen-
dentemente da natureza materialmente administrativa ou jurisdicional dos actos 
que nele sejam praticados, a conclusão lógica é que as normas previstas para o 
procedimento não se aplicam à categoria processo de execução fiscal.

 IV — Pelos efeitos produzidos, o acto de indeferimento do pedido de prestação de ga-
rantia é um acto predominantemente processual: impede o efeito suspensivo da 
execução, procedendo -se de imediato à penhora ou à compensação de dívidas 
(cfr. n.º 2 do artigo 169.º n.º 1 do artigo 89.º do CPPT).

 V — Por isso, à formação desse acto processual não se aplicam as regras do procedi-
mento tributário designadamente a do artigo 60.º da LGT.
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Processo n.º 803/12 -30.
Recorrente: Fernando Carvalho — Indústria de Artes Gráficas Unipessoal, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Fernando Carvalho — Indústria de Artes Gráficas Unipessoal, Lda, identificada nos autos, 

interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou 
improcedente a reclamação que, ao abrigo do artigo 276º do CPPT, deduziu do despacho do Chefe de 
Finanças de Gondomar que não admitiu como garantia idónea à suspensão da execução fiscal contra 
si instaurada a constituição de hipoteca sobre um veículo pesado de mercadorias.

Para tal, nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) Em conclusão, pode afirmar -se que na Douta Sentença recorrida, foi violado disposto no referido 

art. 60º, n.º 1 da LGT quando a AT não procedeu a audição do ora recorrente, nos termos do disposto 
no art. 60º da LGT, sobre o projecto de decisão desfavorável às suas pretensões, in casu, do pedido 
de atribuição do efeito suspensivo da execução (neste sentido cfr. Acórdãos do STA de 30/11/2011, 
processo 0983/2011, de 14/12/2011, processo 01072/2011 e do TCA do Sul de 29/11/2011, processo 
05168/11, todos em www.dgsi.pt.).

b) Pelo que, face ao exposto deve ser revogada a Douta Sentença recorrida e substituída por outra 
que conceda provimento à reclamação da recorrente, sendo revogado o despacho reclamado.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido do provimento do recurso, por ter ocorrido 

violação do princípio da colaboração.
2. A sentença deu como assente a seguinte factualidade.
1  - Em nome da ora reclamante, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1783201101062360 

para cobrança de uma dívida exequenda no valor de € 2.181,72, respeitante a uma liquidação adicional 
de IRC do ano de 2009  - cfr. fls. 2 destes autos.

2  - Contra a liquidação adicional de IRC do ano de 2009, referida em 1), a ora reclamante apresentou 
impugnação judicial em 15.11.2011, nos termos constantes de fls. 5 e que aqui se dá por reproduzida.

3  - Em 15.11.2011, a reclamante, em requerimento dirigido ao Exmo. Chefe do Serviço de Finan-
ças de Gondomar, solicitou o efeito suspensivo dos autos de execução apresentando como garantia o 
“penhor do veículo pesado de marca BEDFORD matrícula FU -65 -27”  - cfr. fls. 3 destes autos.

4  - Em 22.11.2011 foi proferido o despacho pelo Exmo. Chefe do Serviço de Finanças de Gon-
domar, 1, com a seguinte fundamentação:

“(...) Vem a executada Fernando Carvalho Indústria de Artes Gráficas, Lda., requerer a atri-
buição de efeito suspensivo ao processo executivo n.º 1783201101062360, por ter impugnado as 
liquidações que originaram o processo, oferecendo como garantia, o penhor do veículo pesado de 
marca BEDFORD matrícula FU -65 -27 (...). Nos termos do n.º 1 do art. 199º do CPPT a garantia 
deve consistir em garantia bancária, caução ou seguro -caução, isto é, deve dar -se preferência às 
garantias que apresentem maior grau de liquidez (...). Contudo, o art. 199º n.º 2, do mesmo Código 
dispõe que a garantia, para os fins previstos no art. 169º do mesmo Código, poderá consistir, ainda, 
a requerimento do executado e mediante concordância da administração tributária, em penhor ou 
hipoteca voluntária. (...). No caso concreto, a executada requer a aceitação de penhor (certamente 
quererá dizer hipoteca) a constituir sobre o veículo automóvel antes identificado. (…) Porém, não são 
fornecidos elementos que permitam avaliar se o veículo oferecido é uma garantia idónea, pelo que 
decido pela não aceitação do referido veículo como garantia, indeferindo pois, o pedido (…)”. (ATO 
RECLAMADO)  - cfr. fls. 11 destes autos.

5  - A reclamante foi notificada do despacho referido em 4), por carta datada de 23.11.2003, cfr. 
fls. 14 a 17 destes autos.

6  - A reclamação foi enviada por via postal em 09.12.2011  - cfr. fls. 24 a 26 destes autos.
3. O problema que se coloca no processo, em reexame da decisão recorrida, consiste em deter-

minar se aos actos praticados na execução fiscal são aplicáveis as normas do procedimento tributário, 
nomeadamente a do artigo 60º da LGT que estabelece o direito de participação dos contribuintes, na 
modalidade de audição prévia, na formação das decisões que lhes digam respeito.

Para garantia do crédito tributário em execução coerciva, a executada requereu ao órgão de exe-
cução a prestação de garantia idónea, mediante a constituição de hipoteca voluntária sobre um veículo 
de mercadorias. O órgão de execução fiscal indeferiu tal pedido com fundamento em que «não são 
fornecidos elementos que permitam avaliar se o veículo oferecido é uma garantia idónea».

O executado reclama judicialmente contra o acto de indeferimento com o único argumento de 
que foi violado o direito de audiência prévia previsto no artigo 60º do CPPT.

A sentença recorrida julgou improcedente a reclamação, no entendimento de que a execução fis-
cal «como processo judicial que é, ao mesmo não se aplica o regime de audiência prévia previsto no 
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artigo 60º da LGT, enquanto expressão do princípio da participação, dado que este regime somente é 
aplicável no âmbito do procedimento tributário».

Efectivamente, assim é.
A questão da natureza dos actos praticados na execução fiscal pelo órgão de execução tem vindo 

a ser julgado pela jurisprudência tributária sobretudo a propósito do acto de indeferimento do pedido 
de dispensa da prestação de garantia, um acto que, do ponto de vista substancial, tem a mesma natureza 
que o acto de sentido contrário que indefere o pedido de prestação da garantia.

Relativamente àquele acto, a opinião corrente e reiterada da jurisprudência é no sentido de que a 
decisão do pedido de dispensa de garantia não é precedida da audição prévia do requerente.

Mas se a decisão é essa, existe contudo alguma divergência quanto à justificação, que se prende 
essencialmente com as dificuldades de conceptualização da execução fiscal e dos actos que nela são 
praticados. Arvoram -se vários fundamentos para justificar inexistência da audição prévia: (i) não se trata 
de um acto praticado num “procedimento tributário”, mas num “incidente processual” (ac. de 7/3/2012, 
rec. n.º 185/12 e de 13/7/2012, rec. n.º 665/12); (ii) é um procedimento “enxertado” na execução, mas 
não há instrução, porque toda a prova documental deve ser apresentada com o requerimento (ac. de 
30/11/2011, rec. n.º 0983/11); (iii) é um acto materialmente administrativo praticado num procedimento 
urgente em que se justifica a preterição da formalidade (ac. de 975/2012, rec. n.º 0446/12).

Em nosso entender, e seguindo de perto a argumentação exposta nos dois primeiros acórdãos, não 
é a caracterização do acto de recusa da prestação de determinada garantia ou o acto de indeferimento 
do pedido de dispensa de a prestar como ‘actos materialmente administrativos” que impõe a obrigato-
riedade da audição prévia, nem é a inexistência de “instrução” ou a “urgência” da decisão que justifi-
cam a dispensa da audição. Isto porque a natureza da execução fiscal e dos actos que nela praticados, 
assim como os meios de reacção que os interessados nela dispõem, não permitem concluir que se está 
perante um procedimento administrativo, ainda que “enxertado” num “processo judicial”, pelo que não 
há qualquer necessidade de utilizar as normas do CPA que excepcionam o direito de audiência prévia.

A inexistência de audição prévia radica na circunstância de se tratar de um acto praticado num 
processo de execução fiscal e não de um acto praticado num procedimento tributário. É quase intuitivo 
aperceber que os desvios ao desenvolvimento normal de um processo devem ser tratado como “inci-
dentes” ou “processos incidentais”, consoante o grau de autonomia que tenham relativamente a ele, e 
não como categorias jurídicas estrutural e funcionalmente distintas, como é o caso do procedimento 
administrativo.

A solução desta questão tem por ponto de partida a determinação do sentido e alcance do artigo 103º 
da LGT, em cujo n.º 1 se diz que «o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo 
da participação dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdi-
cional»; e no n.º 2 se prescreve que «é garantido aos interessados o direito de reclamação para o juiz 
da execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração 
tributária, nos termos do número anterior».

O enunciado normativo «o processo de execução fiscal tem natureza judicial», exprime literalmente 
o sentido de que a execução fiscal se realiza através de um «processo» e não de um «procedimento 
administrativo», no pressuposto hoje indiscutível que estamos perante realidades com natureza distinta. 
Como a questão já não é apenas de nomen iuris diferentes para o mesmo fenómeno processual, mas de 
categorias jurídicas funcional e estruturalmente diferenciadas, impõe -se averiguar se a “letra da lei” 
exprime correctamente o significado normativo nela contido.

À primeira vista, a maior dificuldade está no facto da norma dizer que a execução fiscal tem 
natureza de «processo judicial», quando é certo que a maior parte dos actos jurídicos compreendidos 
nessa forma processual não correspondem ao exercício de uma actividade jurisdicional. Como se sabe, 
do ponto de vista formal ou orgânico, à actividade dos órgãos inseridos na organização judicial dá -se o 
nome de função judicial; enquanto do ponto de vista material, a essa actividade dá -se o nome de função 
jurisdicional (cfr. art. 202º da CRP); e essa actividade é realizada de forma processualizada, a qual se 
assume, organicamente, como processo judicial e, materialmente, como processo jurisdicional.

Ora, deste ponto de vista, a execução não se podia identificar na totalidade com um processo de 
natureza judicial, porque o órgão de execução fiscal é um ente público não judicial. Neste sentido, nas 
palavras da lei, a execução fiscal apenas seria processo (judicial) na parte jurisdicionalizada, a referida 
no artigo 151º do CPPT, sendo procedimento (tributário) todos os demais actos jurídicos nela praticados 
pelos órgãos da administração tributária.

Mas a imperatividade do n.º 1 do artigo 103º não permite chegar a essa conclusão.
O que se extrai dessa norma é que a natureza judicial do processo de execução fiscal não pode 

prejudicar a possibilidade de participação dos órgãos da administração tributária nos actos não juris-
dicionais. Com esta directiva, a lei pretende que se construa um modelo de execução fiscal, segundo a 
forma do processo judicial, que a um só tempo comporte momentos jurisdicionais, da competência do 
juiz, e momentos administrativos, da competência do órgão da administração tributária.
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Ao atribuir -se à execução fiscal a natureza judicial numa Lei de Bases, como é a LGT, está -se a 
impor a obrigatoriedade de se moldar a tramitação da execução segundo as formas próprias dos pro-
cessos judiciais, o que implica a aplicação supletiva das regras do processo civil. E nenhum obstáculo 
de ordem constitucional existe à feitura de um processo com esse figurino, desde que não se acometa 
ao órgão de execução fiscal a prática de actos jurisdicionais (cfr. acs. do TC n.º 331/92, de 21/10/92, 
n.º 80/2003, de 12/2/03 e n.º 160/07, de 6/3/07).

A estruturação da execução fiscal segundo o modelo dos processos judiciais, apesar de impul-
sionada e movida por um órgão administrativo, afasta qualquer tentativa de o enquadra na categoria 
jurídica de procedimento administrativo. O que bem se compreende porque actualmente procedimento 
e processo são realidades teleológica e formalmente diferenciadas. O procedimento surge não só como 
um instrumento de racionalização da actividade decisória da Administração, mas também como ins-
trumento de legitimação da Administração, enquanto entidade que determina e regula os interesses em 
conflito, e assim, tomando decisões em que está pessoalmente empenhada. Ora, não isso que acontece 
na execução fiscal, em que o órgão de execução fiscal evidencia um estatuto supra partes, intervindo 
no exclusivo interesse da paz jurídica, obrigado a apreciar e decidir as questões enquanto autoridade 
exterior e neutra perante o litígio, mesmo que tenha que decidir contra si próprio, como acontece com 
o reconhecimento oficioso da prescrição.

Se bem repararmos, essa distinção é claramente assumido pelo legislador quando na alínea h) do 
n.º 1 do artigo 54º da LGT e na alínea g) do n.º 1 do artigo 44º do CPPT apenas inclui no âmbito do 
procedimento tributário a «cobrança das obrigações tributárias, na parte que não tiver natureza judicial». 
Como o «processo» de execução fiscal é todo ele de natureza judicial, independentemente da natureza 
materialmente administrativa ou jurisdicional dos actos que nele sejam praticados, a conclusão lógica 
é que as normas previstas para o procedimento não se aplicam à categoria processo de execução fiscal.

Na realidade, constata -se que as lacunas do processo de execução fiscal são integradas pelas nor-
mas do processo civil, o que bem acentua a natureza de «processo judicial» e não de «procedimento 
tributário». Relativamente aos principais actos que compõem a execução, como a citação, penhora, 
venda, convocação de credores, verificação e graduação de créditos, o CPPT remete para as normas 
congéneres do CPC e não para quaisquer normas procedimentais (cfr. nº4 do art. 190º, n.º 1 do art. 191º, 
n.º 1 do art. 192º, n.º 3 do art. 223º, 246º, 252º, alínea c) do n.º 1 do art. 257º e 258º). Daqui decorre a 
qualificação da execução fiscal como um meio processual, um instrumento criado pela ordem jurídica 
para a cobrança coerciva de obrigações tributárias (e das pecuniárias impostas por acto administrativo) 
mediante um processo e não mediante um procedimento administrativo.

Por isso mesmo, concorda -se inteiramente como o comentário que Lima Guerreiro faz ao arti-
go 103º da LGT, defendendo que «o processo de execução fiscal não tem, segundo o que a norma do 
número 1 expressamente declara, natureza meramente administrativa ou mesmo mista, mas é unitária 
e integralmente um processo judicial. Essa natureza integralmente judicial do processo não prejudica, 
no entanto, a participação dos órgãos da administração tributária nos actos sem natureza materialmente 
jurisdicional, ou seja, na prática dos chamados actos materialmente administrativos da execução fiscal. 
Não é, pois, cindível o processo de execução em uma fase formalmente administrativa e outra admi-
nistrativa judicial. Ele é unitariamente um processo de natureza judicial» (cfr. Lei Geral Tributária 
– Anotada – Editora, Rei dos Livros, 2000, pág. 421 e 422).

E não se deve estranhar que a execução fiscal se processe segundo o modelo do processo executivo 
judicial, apesar de intervenção de entes não judiciais. O facto de, em regra, o procedimento adminis-
trativo ser a forma da administração e o processo a forma da jurisdição, tal não significa que não possa 
haver meios processuais em consonância com a diversidade de situações típicas em crise. Veja -se o 
que acontece com o processo de contra -ordenação, em que a Administração desenvolve uma actividade 
materialmente jurisdicional, ou com o processo de jurisdição voluntária, em que o juiz desenvolve uma 
actividade materialmente administrativa. De igual modo, nada impede que as duas funções possam 
ser exercidas na mesma unidade processual, como aconteceu com a desjurisdicionalização relativa do 
processo executivo comum levada a efeito pelas alterações efectuadas à lei processual civil pelo DL 
n.º 38/2003 de 8/3, ao entregar -se a direcção da execução a um solicitador de execução, como poderes 
de autoridade, reservando ao juiz o controlo a posterior dos actos executivos.

Portanto, a diversidade de interesses e pretensões de tutela pode determinar a imposição norma-
tiva de um módulo de composição que não corresponde ao modo normal de levar a cabo o exercício 
da respectiva função.

Com esta fisionomia, a execução fiscal é um exemplo da actividade administrativa sujeita as formas 
processuais, actuando através de um verdadeiro processo, como tal designado na lei, fora da função 
jurisdicional do Estado, e não através do modo específico do exercício da função administrativa. E não 
interessa saber se processo e procedimento são duas espécies do mesmo género ou se são dois géneros 
opostos, pois a LGT e o CPPT considera -os categorias jurídicas bem distintas e autónomas.
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A objecção que se pode dirigir contra esta tese consiste em acentuar que o acto de indeferimento 
do pedido de prestação de garantia é um “acto materialmente administrativo” e por conseguinte só pode 
ser produzido através de um procedimento.

Mas esta alegação não deve impressionar -nos.
Todos os actos lesivos dos direitos processuais do executado praticados pelo órgão de execução 

fiscal, ainda que apliquem normas de direito privado (v.g. constituição de penhor, hipoteca, reconheci-
mento de direito de preferência, etc.), são actos materialmente administrativos para efeitos de reclamação 
judicial. A conjugação do nº2 do artigo 103º da LGT com os artigos 151º e 276º do CPPT indica -se o 
que significa, para efeitos de execução fiscal, o conceito de “acto materialmente administrativo”.

Como o modelo de execução fiscal è construído segundo a forma de processo judicial, mas com-
porta ao mesmo tempo momentos jurisdicionais, da competência do juiz, e momentos administrativos, 
da competência do órgão da administração tributária, o conceito de acto materialmente administrativo 
tem que analisado numa tripla dimensão: orgânica, funcional e material.

Do ponto de vista orgânico, são jurisdicionais quando praticados pelo juiz e são administrativos 
quando praticados por um órgão administrativo, seja o órgão de execução ou outro. Portanto, é irre-
levante a distinção que por vezes se faz entre órgão que age como credor exequente e órgão que age 
como agente de execução.

Do ponto de vista funcional, são actos cujos efeitos se produzem no e para o processo de execução 
fiscal e que por isso se caracterizam por uma natureza formal ou instrumental, ao serviço da pretensão de 
fundo dirigida à cobrança de créditos tributários. Ora, se execução fiscal deve ser qualificada como um 
processo, então o conjunto de actos por ele formado são actos processuais e não actos procedimentais. 
São actos processuais porque fazem parte do complexo de actos que formam a sequência processual 
e/ou porque têm relevância no desenvolvimento da relação processual. Não são actos procedimentais, 
porque não estão enquadrados num procedimento tributário que funcione como instrumento de concre-
tização da relação jurídica tributária material que se estabeleceu entre o contribuinte e a administração 
tributária. A única conexão material que existe entre o procedimento tributário e o processo de execução 
fiscal concretiza -se na necessária antecedência daquele relativamente a este, na medida em foi nele que 
se formou o acto tributário subjacente ao título executivo.

Do ponto de vista material, na definição do artigo 276º do CPPT, são actos que no processo 
afectam os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro. São “actos materiais” porque 
afectam verdadeiras posições jurídicas materiais que o executado dispõe no processo. A circunstância 
de caracterizarem em pretensões de carácter instrumental, não impede o reconhecimento de que tais 
posições subjectivas são, em si mesmo, posições substantivas que, se forem respeitadas pelo órgão de 
execução fiscal, proporcionam ao executado utilidades efectivas, ainda que instrumentais.

A partir do momento em que é instaurada a execução fiscal, emerge na esfera jurídica do execu-
tado, ao lado da posição substantiva que dá corpo à relação jurídica tributária materializada no título 
executivo, uma posição específica, integrada poderes, faculdades, deveres e sujeições, reportada ao 
desenvolvimento, modificação ou definição da relação processual. Ora, se essa posição subjectiva pro-
cessual for afectada por um acto processual ilícito, o n.º 2 do artigo 103º da LGT garante ao executado 
a abertura da via jurisdicional para defesa dessa posição. O direito à reclamação, através do processo 
expedito e urgente regulado nos artigos 276º a 278º do CPPT, é pois um direito subjectivo processual 
que o executado tem para se defender dos actos processuais lesivas das posições jurídicas que a lei 
processual lhe atribui.

Em consonância com essa norma, o artigo 276º do CPPT estabelece que são susceptíveis de re-
clamação, as decisões proferidas pelo órgão de execução fiscal e outras autoridades da administração 
tributária «que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado». Portanto, os actos 
materialmente administrativos objecto de reclamação são apenas aqueles que forem produzidos «no pro-
cesso», ou seja, os actos processuais, ainda que simultaneamente aplicam normas de direito material.

E assim se deve caracterizar o acto que o indefere o pedido de prestação de garantia.
Pelos efeitos produzidos, é um acto predominantemente processual: impede o efeito suspensivo 

da execução iniciado com o pedido de prestação de garantia, procedendo -se de imediato à penhora ou 
à compensação de dívidas (cfr. n.º 2 do art. 169º n.º 1 do art. 89º do CPPT).

É claro que a faculdade que o executado dispõe de prestar a garantia idónea mediante hipoteca 
voluntária, prevista no n.º 2 do artigo 199º do CPPT, foi atingida pelo indeferimento dessa pretensão. 
Na medida em que a lei reconhece ao executado a faculdade de prestar garantia através de hipoteca 
voluntária corresponde, em si mesmo, a uma verdadeira posição jurídica substantiva, que lhe propor-
ciona uma utilidade efectiva que lhe foi negada por aquele acto e que até pode ser fonte de pretensão 
indemnizatória, quando agredido por acto ilícito.

Mas essa posição jurídica material apresenta uma clara natureza instrumental, que lhe advém do 
facto de, por si só, não proporcionar ao executado a satisfação da posição subjectiva de fundo que defende 
na execução, e que é a de evitar o prosseguimento duma execução irregular ou injusta. A prestação da 
garantia ou a sua isenção são direitos de natureza processual, que funcionam como instrumentos ao ser-
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viço do interesse opositivo do executado, que apenas se concretizará com a procedência da impugnação 
judicial ou da oposição à execução. Os seus efeitos produzem -se quase exclusivamente no âmbito da 
execução, ainda que indirectamente se dirijam à obtenção do interesse de fundo que move o executado 
na execução. Por isso mesmo, ao proporcionar -lhe uma utilidade meramente instrumental, a prestação 
de garantia não pode deixar de ser qualificada como uma pretensão subjectiva de carácter processual.

Ora, na execução fiscal a protecção jurídica dos direitos processuais do executado é assegurada 
através do controlo a posteriori dos actos executivos, sobre os quais cabe sempre ao juiz a última 
palavra. O status activus processualis do executado revela -se num processo jurisdicional realizado 
na e através da execução fiscal, que lhe dá garantias de defesa e contraditório bem superiores às que 
resultam da audiência prévia à prática do acto processual, ainda que dele resultem efeitos substantivos. 
Com efeito, seguindo o modelo do agravo em processo civil, o executado pode reagir imediatamente, 
no prazo de 10 dias, contra as eventuais ilegalidades praticadas no decurso da execução, com possibi-
lidade da reclamação subir imediatamente se causar «prejuízo irreparável» ou, como tem defendido a 
jurisprudência, se a sua retenção a tornar absolutamente inútil.

Não se pode dizer que o executado precisa de ser previamente ouvido sobre os actos processuais 
que afectam os seus direitos processuais porque não há confiança na eficácia da protecção jurisdicio-
nal, quando a abertura de uma “fase jurisdicional” no próprio processo compensa de sobremaneira 
uma “fase procedimental”, ou porque é necessário garantir o “contraditório procedimental”, quando 
a celeridade processual lhe impôs o dever de instruir documentalmente os respectivos requerimentos 
(v.g. n.º 3 do art. 170º e n.º 2 do art. 198º do CPPT). A execução fiscal está estruturada para fornecer 
ao executado todas as garantias de defesa contra actos processuais ilegais, pelo que, se o legislador 
não teve necessidade de criar mais uma fase procedimental precedente à prática dos actos executivos, 
não se vislumbra que direitos fundamentais do executado possam justificar e exigir a introdução de 
uma nova “fase procedimental”, com o prejuízo que isso acarreta para realização célere do interesse 
público na cobrança dos tributos.

Em suma: determinada a natureza processual dos actos praticados pelo órgão de execução fiscal, 
conclui -se pela inaplicabilidade das normas próprias do procedimento tributário, como é o caso do 
artigo 60º relativo ao direito de audição prévia, ao acto que indeferiu o pedido de isenção de garantia.

Assim sendo, no caso dos autos, foi indeferido um pedido de prestação de garantia, acto proces-
sual cuja prática, tal como se decidiu na sentença recorrida, não precisa de ser precedido de audição 
prévia.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 8 de Agosto de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Fernanda Xavier — Francisco Rothes. 

 Acórdão de 8 de Agosto de 2012.

Assunto:

Execução Fiscal. Compensação. Esgotamento dos prazos de impugnação. Decisão 
sobre a idoneidade da garantia.

Sumário:

 I — A compensação por iniciativa da AT apenas poderá ser efectuada no âmbito de 
uma execução fiscal depois de esgotadas as possibilidades de impugnação ad-
ministrativa e judicial do acto de liquidação e de oposição à execução que a lei 
concede ao executado.

 II — Era essa a melhor interpretação da lei no domínio da redacção inicial do artigo 89.º, 
n.º 1, do CPPT e que foi inequivocamente vertida na letra do preceito na redacção 
que lhe foi dada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 18 de Abril (Lei do Orçamento do Estado 
para 2010), aplicável à situação sub judice.

 III — Assim, é ilegal o acto de compensação efectuado pela AT antes de esgotados os 
prazos para reclamação graciosa e para impugnação judicial da liquidação que 
deu origem à dívida exequenda, como decorre da alínea a) do n.º 1 do artigo 89.º 
do CPPT.
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 IV — Não faz sentido e não encontra apoio na lei o entendimento de que, ainda que 
estejam a correr aqueles prazos, a AT só está impossibilitada de proceder à com-
pensação se a dívida exequenda se mostrar já garantida nos termos do artigo 169.º, 
exigência essa que o artigo 89.º, n.º 1, do CPPT apenas faz relativamente às situ-
ações previstas na sua alínea b), ou seja, quando estejam já pendentes os meios 
graciosos ou contenciosos.

 V — Ainda que assim fosse, tendo o executado apresentado fiança dentro do prazo que 
lhe foi assinalado pelo órgão de execução fiscal para prestar garantia, não pode a 
AT proceder à compensação sem que previamente se pronuncie sobre a idoneidade 
da mesma, sob pena de violação do princípio ínsito no artigo 89.º do CPPT.

 VI — A prática de acto de compensação de crédito por iniciativa da administração tri-
butária após a oportuna apresentação de requerimento para prestação de garantia 
e antes da sua apreciação também viola o princípio da boa fé que deve presidir 
à actividade administrativa (artigo 6.º -A do CPA e artigo 266.º da CRP), porque 
frustra a legítima expectativa de apreciação da pretensão, ancorada no princípio 
da decisão.

Processo n.º 806/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrida: SONAE, SGPS, S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “SONAE, SGPS, S.A.” (adiante Executada, Reclamante ou Recor-

rida), invocando o disposto no arts. 276.º e 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT), reclamou junto do Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto da decisão que procedeu 
à compensação da dívida exequenda com um crédito que ela, Executada, detinha sobre a Administração 
tributária (AT).

Pediu a anulação daquela decisão com o fundamento de que, na data em que a compensação foi 
efectuada, ainda não se tinham esgotado os prazos de reclamação graciosa ou de impugnação judicial 
contra a liquidação que deu origem à dívida exequenda, bem como tinha já sido prestada garantia em 
ordem a obter a suspensão da execução fiscal, na sequência de notificação que para o efeito lhe foi 
efectuada pelo órgão de execução fiscal após a Executada ter manifestado a intenção de impugnar 
judicialmente aquela liquidação.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a reclamação procedente e, em 
consequência, anulou o acto reclamado.

Para tanto, em síntese, considerou «por um lado, que antes da compensação operar a dívida já se 
mostrava garantida por fiança e, por outro lado, que ainda não estavam decorridos os prazos legais 
de reclamação graciosa e impugnação judicial»; mais considerou, louvando -se em jurisprudência 
deste Supremo Tribunal Administrativo, que o art. 89.º, n.º 1, do CPPT – que ponderou na sua redacção 
original, como resulta da transcrição do mesmo feita na sentença – «não apoia a Administração na 
declaração de compensação de dívida tributária sem que sobre o acto de liquidação da mesma tenha 
decorrido o prazo de impugnação administrativa e contenciosa».

Concluiu que «o acto de compensação da dívida exequenda operada pela AT, ao abrigo do dis-
posto no art. 89.º do CPPT, quando a dívida já se mostrava garantida e ainda não estavam esgotados 
os prazos de reclamação graciosa e impugnação judicial é ilegal, o que importa declarar, impondo -se, 
por esse motivo, a devolução do montante objecto de compensação acrescido de juros de mora até o 
efectivo reembolso».

1.3 A Fazenda Pública (adiante também Recorrente) não se conformou com essa sentença e dela 
interpôs recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento de 
interposição do recurso as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação 

deduzida nos termos do art. 276º do CPPT, contra o ato de compensação efectuado em 2012/01/12 no 
PEF com o n.º 1805201101235672 (PEF), que corre termos no SF da Maia contra a aqui reclamante,

B. sendo seu fundamento a ilegalidade da compensação efetuada pela administração tributária 
(AT), por violação do disposto no art. 89º, n.º 1, alínea a) do CPPT.

C. Decidiu, a final, a Meritíssima (Mma) Juíza [do Tribunal] a quo pela ilegalidade do ato de 
compensação efetuado, por violação do disposto no predito preceito legal, considerando que “o ato de 
compensação da dívida exequenda operada pela AT, ao abrigo do disposto no art. 89º do CPPT, quando 
a dívida já se mostrava garantida e ainda não estavam esgotados os prazos de reclamação graciosa e 
impugnação judicial é ilegal”,
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D. decisão esta com a qual, com a ressalva do sempre devido respeito, não pode a Fazenda Pública 
conformar -se, porquanto entende que os autos demonstram o integral preenchimento dos aludidos requi-
sitos para que a AT efetive a compensação operada, agindo a AT no estrito cumprimento da legalidade 
que impera na sua atuação.

E. A AT está vinculada a aplicar os créditos do contribuinte na compensação das suas dívidas, 
como forma de extinção das obrigações (cfr. art. 847º, n.º 1, do Código Civil), prevendo o art. 40º da 
LGT, no seu n.º 2, expressamente, a compensação de créditos tributários como forma de extinção da 
obrigação tributária.

F. O respeito pelos princípios da igualdade e da proibição do arbítrio impõem à AT a proibição 
de concessão de moratórias, bem como a suspensão da execução fiscal fora dos casos previstos na lei 
(cfr. art.s 36º, n.º 3, da LGT e 85º do CPPT), por força do princípio da indisponibilidade dos créditos 
tributários, genericamente enunciado no art. 30º da LGT.

G. O art. 52º da LGT impede a suspensão da cobrança da prestação tributária, efectuada no processo 
de execução fiscal, salvo em casos de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação 
da liquidação ou oposição à execução que tenha por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida 
exequenda, sempre que exista prestação de garantia idónea nos termos das leis tributárias.

H. Por seu lado, o art. 89º do CPPT dispõe, no n.º 1, que os créditos do executado resultantes, 
designadamente, de reembolso, são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à 
mesma AT, exceto se estiver a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, impugnação ju-
dicial, recurso judicial ou oposição à execução ou estar pendente qualquer um desses meios graciosos 
ou judiciais ou estar a dívida a ser paga em prestações,

I. desde que, contudo, a dívida exequenda se mostre garantida nos termos do art. 169º.
J. Por outro lado, o art. 169º do CPPT condiciona a suspensão da execução à constituição de ga-

rantia nos termos do art. 195º ou à sua prestação nos termos do art. 199º, sendo certo que este último 
sugere que nem todas as garantias serão sempre adequadas, nem, portanto imediatamente aceites.

K. Reunidos os pressupostos exigidos por lei para que a compensação operasse, impunha -se à AT a 
obrigação de efetuar a compensação da dívida cuja execução não se encontrava garantida, considerando 
que o imperativo legal de cobrança coerciva nasce após o decurso do prazo de pagamento voluntário e 
que os créditos do executado para com a AT são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas 
dívidas a essa mesma entidade.

L. É, pois, a compensação efetuada legítima face à lei, designadamente ao disposto no art. 89º 
do CPPT, já que, no momento da prática do ato controvertido, não obstante a reclamante ter prestado 
garantia, a mesma ainda se encontrava em apreciação pela AT, não se mostrando o PEF suspenso nos 
termos do disposto no art. 169º do mesmo diploma.

M. Não obstante o reclamante ter manifestado intenção de reagir contra a liquidação subjacente à 
instauração do PEF, o certo é que ainda não o tinha feito à data do ato de compensação controvertido.

N. Assumindo a suspensão da execução fiscal, proibida nos casos não previstos da lei (cf. art. 36º, 
n.º 3, da LGT), um caráter claramente excecional, designadamente, tendo em conta os estritos termos 
e exigências reveladas pelos princípios da vinculação à lei na atividade administrativa tributária e da 
indisponibilidade dos créditos fiscais e proibição da concessão de moratórias no seu pagamento, mor-
mente se estiverem vencidos, afasta -se quaisquer juízos de oportunidade daquela mesma atividade.

O. É o que decorre, afinal, da alínea b) do n.º 1 do art. 89º do CPPT, a contrario, que impõe que a 
AT efetue a aplicação de um crédito do executado na compensação das suas dívidas tributárias, desde 
que a dívida não se mostre garantida nos termos do art. 169º do CPPT, mesmo que esteja pendente 
processo judicial.

P. A compensação controvertida é assim legalmente admissível, diante do disposto no art. 89º do 
CPPT, pois sobre a ora reclamante impendia uma dívida fiscal, reconhecida num ato idóneo à promo-
ção da sua cobrança, sendo pois legalmente exigível e podendo a qualquer momento ocorrer um facto 
extintivo da prestação tributária em dívida, como seja, a compensação efetuada.

Q. Com a prestação da garantia sob a forma de fiança, no seguimento de notificação do órgão de 
execução fiscal para o efeito, não ficou este órgão investido, desde logo, na obrigação de suspensão 
da execução.

R. Aliás, conforme consta dos autos (informação/despacho de 2011/01/16) e em conformidade 
com o disposto no n.º 2 do art. 197º do CPPT, ex vi n.º 8 do art. 199º do mesmo diploma legal, a com-
petência para apreciar as garantias a prestar é da Direção de Finanças, motivo pelo qual não podia o 
órgão de execução fiscal, sem mais, declarar a suspensão do PEF.

S. A suspensão da execução nos termos do art. 169º do CPPT mediante aceitação de uma garan-
tia como idónea implica claramente um trabalho de análise adequado e proporcional ao montante da 
dívida a garantir,

T. estando em causa a segurança do pagamento de dívida tributária vencida de avultado montante, 
legitimadora de atuação do órgão da execução fiscal segundo exigências maiores na assunção das so-
luções adequadas à salvaguarda do interesse público no recebimento das quantias que lhe são devidas, 
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especialmente no tipo de garantia a aceitar, sempre numa perspetiva de adequação ao montante do 
crédito do exequente e de mais fácil realização do crédito.

U. Entende assim a Fazenda Pública, com o devido respeito pelo que vem decidido e salvo melhor 
entendimento, que a douta decisão recorrida padece de erro no julgamento na aplicação do direito, pois, 
decidindo como decidiu, errou na subsunção dos factos dados como provados às normas jurídicas apli-
cáveis in casu, mais concretamente as que regem a compensação de dívidas de tributos por iniciativa 
da Administração Tributária e a suspensão da execução fiscal, ou seja, os art.s 89º e 169º do CPPT.

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

1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito suspensivo.
1.5 A Reclamante não contra alegou.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 

Público e a Procuradora -Geral Adjunta emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso, remetendo para o parecer proferido pelo Representante do Ministério Público junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto e que, no que a esta questão respeita, deixou consignado o seguinte:

«O STA tem entendido que o art. 89º do CPPT deve ser interpretado de forma a não se admitir a 
declaração de compensação de dívida de tributos enquanto não decorrerem os prazos legais de impug-
nação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa, sob pena de violação 
dos princípios constitucionais da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva – cfr Acs 
STA de 22.04.2009 rec. 277/09 e de 25.06.2009, proferido no proc. 0488/09.

Ora a reclamante antes da compensação havia prestado garantia na forma de fiança, encontrando-
-se ainda a correr os prazos de reclamação graciosa e impugnação judicial contra a liquidação 
exequenda».

1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, atento o carácter urgente do 
processo.

1.8 A questão suscitada pela Recorrente é a de saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento 
quando considerou ilegal a compensação operada no processo de execução fiscal, o que, como procu-
raremos demonstrar, passa por indagar se o órgão de execução fiscal pode proceder à compensação (i) 
sem que se mostre esgotado o prazo para impugnar administrativa e judicialmente o acto de liquidação 
e (ii) sem que a AT se tenha pronunciado pela inidoneidade da garantia oportunamente prestada pela 
Executada em resposta à notificação que lhe foi efectuada para o efeito pelo órgão de execução fiscal 
na sequência da manifestação da intenção de deduzir impugnação judicial questionando a legalidade 
da liquidação da dívida exequenda.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Com interesse para a decisão da causa resulta apurada a seguinte factualidade:
a) Em 29/11/2011, foi instaurado contra a reclamante o processo de execução fiscal 

n.º 1805201101235672, por dívidas relativas a IRC do ano de 2007, no montante de € 27.774.337,46 
(cf. informação de fls. 7 dos autos).

b) A reclamante, no âmbito daquele processo executivo, solicitou o cálculo da garantia a prestar, 
tendo sido notificada em 26/12/2011, do valor da garantia a prestar, bem como para no prazo de 15 
dias a apresentar (cf. doc. de fls. 7 a 9 dos autos).

c) Em 10/01/2012, a reclamante com vista à suspensão do processo executivo apresentou 
Fiança emitida pela “Efanor Investimentos SGPS, S.A”, na qual aquela sociedade se constituía 
fiadora da, ora, reclamante, até ao montante de € 35.204.319,45 para efeitos de suspensão do pro-
cesso executivo identificado na alínea a), renunciando ao benefício da excussão prévia (cf. doc. de 
fls. 10 a 12 dos autos).

d) Em 11/01/2012, nos termos do art. 89º do CPPT, a AT procedeu à compensação de créditos, 
emitindo para o efeito a compensação n.º 2012 00000048846, no montante de € 10.406,10, proveniente 
de crédito/reembolso de IRC do ano de 2007 (cf. doc. de fls. 30 e 31 dos autos).

e) Com data de 29/09/2011, foi emitida a liquidação n.º 2011 00001567518, relativa a IRC do 
ano de 2007, no montante de € 27.774.337,46, com data limite de pagamento de 07/11/2011 (cf. doc. 
de fls. 33 dos autos).

f) A presente reclamação foi intentada em 30/01/2012 (cf. doc. de fls. 16 dos autos)».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A sociedade denominada “SONAE, SGPS, S.A.” pediu ao órgão da execução fiscal que lhe li-

quidasse a garantia a prestar em ordem à suspensão da execução instaurada contra ela para cobrança 
coerciva de dívida proveniente de IRC, manifestando a intenção de impugnar judicialmente a liquidação 
que deu origem a essa dívida.
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O órgão de execução fiscal procedeu ao requerido cálculo e notificou a Executada para prestar a 
garantia em 15 dias, sendo que esta, dentro desse prazo, apresentou uma fiança.

A AT, estando ainda a correr o prazo de reclamação graciosa e de impugnação judicial da liquida-
ção que deu origem à dívida exequenda e sem que se tenha pronunciado sobre a idoneidade da garantia 
apresentada, procedeu à compensação (parcial) da dívida exequenda com um crédito da Executada 
sobre a AT.

Discordando dessa compensação, a Executada dela reclamou para o Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Porto, que julgou a reclamação procedente com fundamento na ilegalidade daquele acto com 
base nos dois fundamentos invocados: impossibilidade da Administração proceder à compensação (a) 
enquanto estiverem em curso os prazos de impugnação administrativa e contenciosa e (b) por ter já 
sido prestada garantia.

A Fazenda Pública discorda da sentença, considerando, em síntese, por um lado que não podia 
suspender a execução fiscal sem que a dívida exequenda e o acrescido se mostrassem garantidos, 
pelo que se lhe impunha proceder à compensação e, por outro lado, que não se podia ainda considerar 
prestada a garantia, uma vez que ainda não tinha emitido pronúncia sobre a idoneidade da fiança que 
a Executada apresentou como garantia.

Assim, como adiantámos em 1.8, a questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença 
recorrida fez correcto julgamento quando considerou ilegal a compensação operada no processo de 
execução fiscal, o que, como procuraremos demonstrar, passa por indagar se o órgão de execução fiscal 
pode proceder à compensação (i) sem que se mostre esgotado o prazo para impugnar administrativa 
e judicialmente o acto de liquidação e (ii) sem que a AT se tenha pronunciado pela inidoneidade da 
garantia oportunamente prestada pela Executada em resposta à notificação que lhe foi efectuada para o 
efeito pelo órgão de execução fiscal na sequência da manifestação da intenção de deduzir impugnação 
judicial questionando a legalidade da liquidação da dívida exequenda.

2.2.2 DA LEGALIDADE DO ACTO DE COMPENSAÇÃO
2.2.2.1 Inequivocamente, o n.º 1 do art. 89.º do CPPT, na redacção que lhe foi dada pelo art. 120.º 

da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril (Lei do Orçamento de Estado para 2011), não permite a compensa-
ção nos casos em que esteja a correr o prazo para interpor qualquer meio de impugnação contenciosa 
ou administrativa contra a dívida que se pretende compensar.

É o que resulta do preceito, que diz:
«Os créditos do executado resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação ou impugnação 

judicial de qualquer acto tributário são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas 
à mesma administração tributária, excepto nos casos seguintes:

a) Estar a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, recurso hierárquico, impugnação 
judicial, recurso judicial ou oposição à execução;

b) Estar pendente qualquer dos meios graciosos ou judiciais referidos na alínea anterior ou estar 
a dívida a ser paga em prestações, desde que a dívida exequenda se mostre garantida nos termos do 
artigo 169.º».

Era já esse o entendimento da jurisprudência na vigência da redacção inicial do n.º 1 do art. 89.º 
do CPPT, que, menos explicitamente, rezava:

«Os créditos do executado resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa 
ou impugnação judicial de qualquer acto tributário são obrigatoriamente aplicados na compen-
sação 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».

No entanto, mesmo à luz da redacção inicial do n.º 1 do art. 89.º do CPPT, a jurisprudência 
vinha entendendo que, para efeitos de compensação de dívidas de tributos por iniciativa da AT, se 
devia equiparar à pendência dos meios processuais ou procedimentais aí elencados o não decurso dos 
respectivos prazos (1).

Isto, em síntese, porque se entendia que «a proibição de efectuar a compensação se pender recla-
mação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida exequenda 
exprime uma intenção legislativa de a compensação só se dever efectuar relativamente a dívidas sobre 
as quais não haja controvérsia ou já não haja controvérsia, pelos meios processuais e procedimentais 
adequados, quanto à legalidade da dívida. Por isso está ínsito naquele n.º 1, já na redacção inicial, 
que a compensação não possa ser declarada enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação 
contenciosa e administrativa do acto de liquidação da dívida em causa» (2).

É certo que o Tribunal Constitucional, no seu acórdão de 13 de Julho de 2005, com o 
n.º 386/2005 (3), se veio a pronunciar no sentido da não inconstitucionalidade do art. 89.º, n.º 1, 
do CPPT, na redacção inicial, quando interpretado com o sentido de permitir a compensação logo 
que a dívida se torne exigível. Mas, como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, «mesmo que se 
considere compatível com a CRP a possibilidade de ser efectuada a compensação findo o prazo 
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de pagamento voluntário, antes de esgotados os prazos de impugnação contenciosa ou adminis-
trativa, como entendeu o TC no acórdão citado, não é de adoptar essa interpretação por não ser 
essa que se deve fazer, à face das regras gerais de interpretação», e o mesmo Autor conclui: «A 
redacção dada ao n.º 1 deste art. 89.º pela Lei n.º 3 -B/2010, de 18 de Abril, vem esclarecer ex-
pressamente que a compensação aí prevista apenas não é possível enquanto correrem os prazos 
legais de impugnação administrativa e contenciosa» (4).

Seja como for, certo é que, após a entrada em vigor da nova redacção dada ao n.º 1 do art. 89.º do 
CPPT pelo art. 120.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, ocorrida no dia seguinte ao da sua publicação, 
nos termos do art. 176.º da mesma Lei, a questão deixou de ser controvertida: é hoje inequívoco que 
a compensação por iniciativa da AT apenas poderá ser efectuada no âmbito de uma execução fiscal 
depois de esgotadas as possibilidades de impugnação administrativa e judicial do acto de liquidação e 
de oposição à execução que tem o executado.

Nem faz sentido, salvo o devido respeito, sustentar, como o faz a Recorrente, que a impossibili-
dade da compensação no caso de estarem ainda em curso os prazos para a impugnação administrativa 
ou contenciosa só se verifica se a dívida exequenda se mostrar já garantida nos termos do art. 169.º 
do CPPT.

Na verdade o requisito de que a dívida exequenda se mostre garantida, relativamente às 
situações em que o legislador entendeu exceptuar a possibilidade de compensação, apenas foi 
formulado para as situações previstas na alínea b) do art. 89.º, n.º 1, do CPPT e já não para as 
situações previstas na alínea a) do mesmo preceito legal. É o que resulta claramente da redacção 
dada àquelas alíneas da lei, sendo que se o legislador quisesse que também nas situações previstas 
na alínea a) fosse observado esse requisito, por certo (cfr. art. 9.º, n.º 3, do Código Civil) teria 
levado a oração subordinada «desde que a dívida exequenda se mostre garantida nos termos 
do artigo 169.º» ao corpo do artigo ou, pelo menos, tê -la -ia também incluído na parte final da 
alínea a), ao invés de fazê -lo exclusivamente na parte final da alínea b). Também a ratio legis 
– elemento da maior importância na tarefa hermenêutica (cfr. art. 9.º, n.º 3, do Código Civil) e 
do qual demos já conta –, aponta nesse sentido.

Podemos, pois, concluir, com a sentença recorrida, que não é possível a compensação da dívida 
exequenda por iniciativa da AT antes de esgotadas as possibilidades que a lei confere ao executado de 
impugnação administrativa e judicial do acto de liquidação e de oposição à execução.

Tanto basta para que se conclua que bem andou a sentença recorrida ao julgar ilegal o acto 
de compensação operado pela AT, o que tem como consequência que o recurso não possa ser pro-
vido.

2.2.2 A sentença julgou também ilegal a compensação com o fundamento de que estava já pres-
tada garantia pela Executada, entendimento com o qual a Fazenda Pública não concorda e que motivou 
também o presente recurso.

Tem razão a Recorrente ao afirmar que não pode considerar -se prestada a garantia. Apesar de a 
Executada ter apresentada uma fiança a fim de garantir o pagamento da dívida exequenda e do acres-
cido, a garantia não pode considerar -se prestada enquanto a AT não se pronunciar sobre a idoneidade 
da mesma.

No entanto, mesmo que à data em que foi efectuada a compensação não estivessem ainda em curso 
os prazos para reclamar graciosamente e impugnar judicialmente a liquidação de IRC que deu origem 
à dívida exequenda – e, como vimos, estavam – nunca a AT poderia proceder à compensação sem que 
previamente se tivesse pronunciado sobre a idoneidade da fiança apresentada.

Na verdade, enquanto estiver pendente o prazo para prestar garantia ou enquanto a AT não se tiver 
pronunciado sobre a garantia oferecida, não deverão ser praticados no âmbito da execução fiscal actos 
ofensivos do património do contribuinte, como o é manifestamente a compensação por iniciativa da 
AT, na medida que o priva de um crédito a que tem direito sem para tal ter de consentir (5).

É certo que a dívida ainda não estava garantida. No entanto, notificada para prestar garantia no 
prazo de 15 dias, a Executada veio dentro desse prazo apresentar fiança, o que não pode ser ignorado. 
Ora, a AT, sem que se tivesse pronunciado sobre a idoneidade da garantia oferecida, procedeu à com-
pensação parcial da dívida exequenda com um crédito que a Executada detinha sobre a AT.

Só à luz de uma interpretação estritamente literal do art. 89.º, n.º 1, do CPPT, se pode aceitar como 
legítima a actuação da AT. Como lapidarmente ficou dito no acórdão de 22 de Abril de 2009 deste Su-
premo Tribunal Administrativo (6), depois de se salientar que, para efeitos de compensação de dívidas 
de tributos por iniciativa da AT deve equiparar -se à pendência dos meios processuais ou procedimentais 
aí elencados o não decurso dos respectivos prazos, «isto tanto vale quanto aos meios impugnatórios 
propriamente ditos (reclamação, impugnação, recurso ou oposição) como aos procedimentos tendentes 
à prestação de garantia, por um argumento de identidade de razão e sob pena de se desvirtuar a ratio 
legis que a excepção à possibilidade de compensação constante da parte final do n.º 1 do artigo 89.º 
pretende acautelar, que parece ser o de “a compensação só se dever efectuar relativamente a dívidas 
sobre as quais não haja controvérsia”» (7).
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A nosso ver, para efeitos de suspensão da execução fiscal e em face da dedução da impugnação 
judicial ou da declaração de intenção de a deduzir, a garantia deve considerar -se prestada, temporária e 
provisoriamente, enquanto a AT não se pronunciar expressamente pela sua inidoneidade. Dito de outro 
modo, enquanto não houver decisão expressa da AT no sentido da inidoneidade da garantia, esta deve 
ter -se como prestada para efeitos de obviar à compensação. É essa a única interpretação compatível com 
a intenção do legislador, reafirmada com as alterações que àquele artigo foram introduzidas pela Lei do 
Orçamento do Estado para 2010, no sentido de «a compensação só se dever efectuar relativamente a 
dívidas sobre as quais não haja controvérsia ou já não haja controvérsia, pelos meios procedimentais 
e processuais adequados, quanto à legalidade da dívida» (8).

Assim parece não o ter entendido a AT, que procedeu à compensação sem que antes tivesse con-
siderado inidónea a garantia prestada pela Executada.

Também por esse motivo o acto de compensação enferma de ilegalidade, a determinar a sua 
anulação.

Mesmo que não se concorde com esta tese, afigura -se -nos que sempre haveria de anular -se o acto 
de compensação por o mesmo violar o princípio da boa -fé, cuja aplicação é hoje inquestionável em 
sede da actividade administrativa tributária, sendo que pese embora o mesmo não esteja expressamente 
referido no art. 55.º da Lei Geral Tributária (LGT), a sua aplicabilidade resulta, em primeira linha, do 
disposto no art. 266.º da Constituição da República (9) (CRP) e também do art. 6. -A do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA) (10). A jurisprudência, aliás, desde há muito tem vindo a admitir 
que a violação pela AT dos deveres procedimentais segundo as regras da boa fé, pode consistir em vício 
autónomo de violação de lei (11).

A actuação da AT, ao proceder à compensação após a apresentação tempestiva do requerimento 
para prestação de garantia idónea e antes de se pronunciar sobre o mesmo, viola o princípio da 
boa -fé, não porque frustre a expectativa de deferimento da pretensão, mas por frustra a legítima 
expectativa de apreciação desse pedido, ancorada no princípio da decisão consagrado no art. 56.
º da LGT (12).

Não pode permitir -se, sob pena de violação do princípio da boa -fé, que a AT proceda à compensação 
da dívida exequenda com um crédito da Executada sem que previamente se pronuncie sobre a garantia 
por esta oportunamente oferecida em ordem à suspensão da execução em virtude de impugnação judicial 
que manifestou intenção de deduzir contra a liquidação da dívida exequenda. A não ser assim, ficaria 
ao arbítrio da AT o momento para apreciar a garantia oportunamente oferecida e, consequentemente, a 
suspensão da execução fiscal, no âmbito da qual poderia entretanto ir praticando diversos actos ofensivos 
do património do executado, em manifesto desrespeito pelo princípio da decisão.

Esta solução foi já adoptada por esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em situações idênticas, quer relativamente a acto de compensação (13), quer relativa-
mente à penhora de créditos efectuada pelo órgão da execução fiscal (14), ambos efectuados antes da 
pronúncia devida sobre a garantia prestada.

Por tudo o exposto, o recurso não merece provimento.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - A compensação por iniciativa da AT apenas poderá ser efectuada no âmbito de uma execução 

fiscal depois de esgotadas as possibilidades de impugnação administrativa e judicial do acto de liqui-
dação e de oposição à execução que a lei concede ao executado.

II  - Era essa a melhor interpretação da lei no domínio da redacção inicial do art. 89.º, n.º 1, do CPPT 
e que foi inequivocamente vertida na letra do preceito na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 3 -B/2010, 
de 18 de Abril (Lei do Orçamento do Estado para 2010), aplicável à situação sub judice.

III  - Assim, é ilegal o acto de compensação efectuado pela AT antes de esgotados os prazos para 
reclamação graciosa e para impugnação judicial da liquidação que deu origem à dívida exequenda, 
como decorre da alínea a) do n.º 1 do art. 89.º do CPPT.

IV  - Não faz sentido e não encontra apoio na lei o entendimento de que, ainda que estejam a 
correr aqueles prazos, a AT só está impossibilitada de proceder à compensação se a dívida exequenda 
se mostrar já garantida nos termos do art. 169.º, exigência essa que o art. 89.º, n.º 1, do CPPT apenas 
faz relativamente às situações previstas na sua alínea b), ou seja, quando estejam já pendentes os meios 
graciosos ou contenciosos.

V  - Ainda que assim fosse, tendo o executado apresentado fiança dentro do prazo que lhe foi 
assinalado pelo órgão de execução fiscal para prestar garantia, não pode a AT proceder à compensação 
sem que previamente se pronuncie sobre a idoneidade da mesma, sob pena de violação do princípio 
ínsito no art. 89.º do CPPT.

VI  - A prática de acto de compensação de crédito por iniciativa da administração tributária após 
a oportuna apresentação de requerimento para prestação de garantia e antes da sua apreciação também 
viola o princípio da boa fé que deve presidir à actividade administrativa (art. 6.º -A do CPA e art. 266.º 
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da CRP), porque frustra a legítima expectativa de apreciação da pretensão, ancorada no princípio da 
decisão.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 8 de Agosto de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Lino Ribeiro — Fernanda Xavier.

(1) De que são expressão os seguintes acórdãos do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

de 6 de Maio de 2009, proferido no processo com o n.º 356/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 25 
de Setembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32420.pdf), págs. 91 a 94, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/af862fd25933b9ee802575bc004cea19?OpenDocument;

de 28 de Outubro de 2009, proferido no processo com o n.º 694/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
21 de Janeiro de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32440.pdf), págs. 179 a 183, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2025debc5a08cd608025766300410b2d?OpenDocument;

de 2 de Dezembro de 2009, proferido no processo com o n.º 997/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
21 de Janeiro de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32440.pdf), págs. 195 a 200, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0b7417859dbd8c3380257688004e52ea?OpenDocument.

(2) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 
6.ª edição, volume I, anotação 9 ao art. 89.º, pág. 730.

(3) Acórdão proferido no processo com o n.º 947/2004, publicado no Diário da República, II Série, de 18 de Outubro 
de 2005 (http://dre.pt/pdfgratis2s/2005/10/2S200A0000S00.pdf), pág. 14858 a 14863, também disponível em http://www.
tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20050386.html.

(4) JORGE LOPES DE SOUSA, idem, págs. 730/731.
(5) No mesmo sentido, o acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 31 de Janeiro de 2012, profe-

rido no processo com o n.º 26/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/
35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b86a15c8aa15c995802579a50043fec7?OpenDocument.

(6) Acórdão proferido no processo com o n.º 277/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Setembro 
de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32220.pdf), págs. 598 a 602, com texto disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/4bbc957844cfd94a802575a700315740?OpenDocument.

(7) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., vol. I, nota 9 ao art. 89.º, págs. 730/731.
(8) JORGE LOPES DE SOUSA, ibidem.
(9) Diz o art. 266.º da CRP:
«1. A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos.
2. Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei e devem actuar, no exercício das suas 

funções, com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa -fé».

(10) Diz o art. 6.º -A, do CPA:
«1. No exercício da actividade administrativa e em todas as suas formas e fases, a Administração Pública e os particu-

lares devem agir e relacionar -se segundo as regras da boa fé.
2. No cumprimento do disposto nos números anteriores, devem ponderar -se os valores fundamentais do direito, relevantes 

em face das situações consideradas, e, em especial:
a) A confiança suscitada na contraparte pela actuação em causa;
b) O objectivo a alcançar com a actuação empreendida».

(11) Nesse sentido, vide os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo:
de 25 de Junho de 2008, proferido no processo n.º 291/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 29 de 

Setembro de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32220.pdf), págs. 765 a 768, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cb8ac813df8ceb328025747b0030b5c0?OpenDocument;

de 6 de Julho de 2011, proferido no processo com o n.º 589/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 22 de 
Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1212 a 1220, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9614176c4c62f070802578cc003ca7c0?OpenDocument;

de 21 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 753/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
22 de Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1575 a 1580, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0465c3a1f7aba45c8025791a002ec02b?OpenDocument; e do Tribunal 
Central Administrativo:

de 21 de Junho de 2003, proferido no processo com o n.º 5616/01, disponível em http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/
170589492546a7fb802575c3004c6d7d/edbe62e2c547d2a780257028004b162a?OpenDocument.

(12) Diz o art. 56.º, n.º1, da LGT:
«A administração tributária está obrigada a pronunciar -se sobre todos os assuntos da sua competência que lhe sejam 

apresentados por meio de reclamações, recursos, representações, exposições, queixas ou quaisquer outros meios previstos na 
lei pelos sujeitos passivos ou quem tiver interesse legítimo».

(13) Acórdão de 15 de Fevereiro de 2012, proferido no processo com o n.º 89/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas
disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/166d4c23b8f1e99f802579b80040b9bb?
OpenDocument.

(14) Acórdão de 19 de Maio de 2010, proferido no processo com o n.º 344/10, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 30 de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 869 a 874, também disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/83f5a8f37d6cc5318025772d004a9b2b?OpenDocument. 
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 Acórdão de 5 de Setembro de 2012.

Assunto:

Interpretação da lei fiscal. SGPS. Tributação de mais -valias. Benefício fiscal.

Sumário:

 I — No direito fiscal o preceito fundamental de hermenêutica jurídica radica no art. 9º 
do Código Civil, por força do art. 11º da LGT, devendo ser usadas as demais 
técnicas ou cânones utilizados no direito civil.

 II — No n.º 2 do art. 32º dos EBF, o legislador consagra a regra geral de que não 
concorrem para a formação do lucro tributável as mais -valias e as menos -valias 
realizadas pelas SGPS, mediante transmissão onerosa, qualquer que seja o título 
por que se opere, de partes de capital de que sejam titulares, desde que haja de-
tenção de acções ou participações sociais pela SGPS, por mais de um ano, não 
estabelecendo qualquer restrição consoante as partes sociais tenham resultado 
de aquisição derivada ou originária (isto é, resultante da compra de acções de 
sociedades ou resultante de subscrição de novas acções).

 III — A razão de ser do benefício fiscal é o de promover os arranjos societários, qual-
quer que seja a forma como operem, com vista a reforçar a actividade económica 
em geral e, em particular, o tecido organizacional das empresas, pelo que a in-
terpretação no sentido de limitar o benefício fiscal apenas aos casos em que as 
partes sociais tivessem sido adquiridas por negócio translativo não tem o mínimo 
cabimento nem na letra nem na razão de ser do n.º 2 do art. 32º do EBF.

 IV — O legislador só se preocupa em exigir a verificação desse acto translativo no 
n.º 3 do art. 32º do EBF, uma vez que refere expressamente “quando as parte de 
capital tenham sido adquiridas”, porque neste caso estão em causa participações 
sociais, como sejam acções de sociedades que se encontram entre si em relações, 
por exemplo, de domínio ou de grupo (“relações especiais”), pelo que o que releva 
é a relação jurídica e económica entre a SGPS e a sociedade cujas participações 
sociais ela detém, pretendendo -se obviar a que possam existir negócios, por exem-
plo, intra -grupo ou entre mães e filhas que possam traduzir fuga ao imposto.

 V — Subjacente à redacção dada a este preceito estão considerações e preocupações 
relacionadas com a prevenção da fuga aos impostos, e justificam a excepção à 
exclusão da tributação consagrada no n.º 2, sendo que tais preocupações não se 
fazem sentir nas situações em que as acções sejam emitidas “ex novo” aquando 
da constituição de uma sociedade.

 VI — Pretender aplicar o requisito (exigência de acto translativo na aquisição das 
partes sociais transmitidas), que o legislador expressamente consagrou no n.º 3 
do art. 32º do EBF, como uma excepção, à regra geral estabelecida no n.º 2 do 
mesmo preceito, consubstancia uma subversão completa do sentido e alcance do 
preceito em análise, que não tem o mínimo de acolhimento nem na letra nem na 
razão de ser dos preceitos em causa.

Processo n.º 314/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: MONDEFIN SGPS, SA.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. MONDEFIN SGPS, S.A, com os sinais dos autos, deduziu impugnação judicial, no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Coimbra, contra as liquidações adicionais de I.R.C. relativas ao exercício 
de 2006, no montante de € 1.841.882,67, que foi julgada procedente.

2.Não se conformando com tal decisão, a FAZENDA PÚBLICA veio interpor recurso, para a 
Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentou as respectivas 
Alegações, formulando as seguintes Conclusões:

“1  - Nos autos está em causa a questão do regime legal de tributação ou/e exclusão das mais-
-valias realizadas na alienação de participações sociais por uma sociedade gestora de participações 
sociais.
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2  - A douta sentença recorrida entendeu que, no caso sub judice, estávamos perante a exclusão 
de tributação de mais -valias, na medida em que as participações foram alienadas em 2006, e portanto, 
a detenção das participações foram detidas por mais de três anos, não subsistindo qualquer das situ-
ações enunciadas no nº3 do art.31.º ou nos nºs 5, 6 e 7 do art.23.º e 58.º, nº4 do CIRC, (circunstancias 
impeditivas da aplicação daquela regra que apenas relevam quando o período de detenção é inferior 
a três anos).

3  - Concluiu, deste modo, a Mma Juíza do Tribunal a “quo” que se encontrava preenchida a 
previsão da norma do nº2 do então artº31 do EBF (atual 32.º), isto é, de exclusão de tributação das 
mais -valias.

4  - No entanto, a Fazenda Pública entende que não é aplicável nenhum dos números do artº31º 
do EBF (actual 32º), porquanto a participação não foi adquirida, o que constitui condição “sine qua 
non” para enquadramento naquele dispositivo legal, dado que, a titularidade desta componente da 
participação societária, resultou de subscrição de capital na constituição da sociedade participada 
“Mondefim Imobiliária, SA”, pelo que, em nosso entender, as mais valias inerentes concorrem para a 
formação do lucro tributável do sujeito passivo.

5  - A douta sentença recorrida entendeu que não.
6 — Porém e face à factualidade dada como provada, nomeadamente:
7  - A empresa impugnante era titular de 9.996 ações por constituição com o valor de €49.980,00 

e titular de 4 ações por aquisição com o valor de 20,00€ (capital correspondente a 0,04%).
8 — Quanto ao capital alienado, correspondente a 0,04%, é entendimento desta Representação 

da Fazenda que não se aplica nenhuma das exceções preconizadas no nº3 do artº3lº do EBF (atual 
32º) porquanto não preenche o limite temporal, ou seja, o período de permanência das ações alienadas 
(é superior a três anos a permanência das ações na alienante) e portanto aquele nº2 do disposto no 
então artº31º do EBF (atual 32.º) é aplicável a este capital.

9  - Quanto à parte restante alienada, que corresponde a 99,96% do capital social e correspondente 
a 9.996 ações, a Administração Tribunal considera que as mais valias realizadas com a alienação 
deste capital concorrem para a formação do resultado tributável.

10  - E aqui reside o litígio da questão, porque a mais valia realizada não teve origem em capital 
que tenha sido adquirido a outra entidade mas teve proveniência num capital que serviu para constituir 
o capital social da empresa” Mondefin Imobiliária, SA”.

11  - O termo “aquisição” pressupõe a existência de um ato translativo, passando a propriedade 
das partes de capital de uma entidade para outra, ou seja, podemos definir o ato translativo num ato 
que geralmente transmite um direito real, é um ato através do qual a propriedade de uma coisa ou de 
um direito passa de um titular para outro.

12  - Por estarmos perante ações que faziam parte da constituição do pacto social da empresa 
“Mondefin Imobiliária, SA”, isto é, ações emitidas “ex novo” aquando da constituição da sociedade, 
é nosso entendimento que não existe qualquer ato translativo porque a mais valia realizada não teve 
origem em capital que tenha sido adquirido pela impugnante a outra entidade, ou seja, a situação em 
concreto não teve origem num capital que resultou de transação mas sim da sua constituição.

13  - E esta interpretação decorre da leitura do então artº31.º do EBF (atual 32.º), conforme se pode 
verificar no nº2 do citado artigo que refere que não concorrem para a formação do lucro tributável “As 
mais valias e as menos valias realizadas pelas SGFS… mediante a transmissão onerosa, qualquer que 
seja o titulo por que se opere, de partes de capital de que sejam titulares, desde que detidas por período 
não inferior a um ano, e, bem assim os encargos financeiros suportados com a sua aquisição”.

14  - Pelo que é consagrado no nº3 do disposto no artº31º do EBF atual 32.º), as mais valias 
realizadas e os encargos financeiros suportados na aquisição, referentes à alienação de partes de 
capital em que se verifique alguma das condições acima enunciadas, concorrem para a formação do 
lucro tributável.

15  - Este nº3 tem natureza de uma norma antiabuso, afastando a aplicação do regime previsto no 
nº2 relativamente às mais valias realizadas e aos encargos financeiros suportados quando as partes 
de capital tenham sido adquiridas nas condições acima referidas.

16  - A Administração Tributária, sujeitou o referido negócio à determinação da matéria colec-
tável nos termos do regime regra do IRC, considerando que não reúne os requisitos para que possa 
beneficiar do regime “privilegiado”que afasta a tributação, pois o capital alienado à “Bascol” não 
teve origem em capital transacionado.

17  - Portanto, face ao acima explanado, a Fazenda Pública não aceita a interpretação da douta 
sentença porquanto os factos não são subsumíveis na norma do nº2 do então artº31º do EBF, face às 
razões de direito acima mencionadas, incorrendo a douta sentença em errada interpretação e aplica-
ção do direito.

18  - Destarte, é entendimento da Fazenda Pública que a douta sentença ora recorrida não poderá 
manter -se, sendo imperioso que se conclua pela improcedência da impugnação judicial, por não estar 
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a liquidação ora em apreço ferida de ilegalidade, sendo que esta por ser legal, deverá manter -se na 
ordem jurídica.”

3. Foram apresentadas Contra -alegações, com as seguintes Conclusões:
“1. No entendimento da FP, o facto de não ser aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 32.º do 

EBF, tem como o efeito concomitante a não aplicação do artigo 32.º, n.º 2, do EBF!...
2. Esta interpretação da lei é claramente inadmissível e só pode resultar do intuito de cobrar 

impostos a qualquer preço ou de um enorme equívoco metodológico de aplicação da lei.
3. Acreditava a recorrida que se tratava de um equívoco, todavia, face à apresentação do recurso, 

dúvidas já não existem que estamos perante um torpe confisco, que tem de ser sancionado.
4. De acordo com o artigo 32.º, n.º 2, do EBF, “As mais -valias e as menos -valias realizadas pelas 

SGPS (...) mediante a transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere, de partes de 
capital de quê sejam titulares, desde que detidas por período não inferior a um ano, e, bem assim, 
os encargos financeiros suportados com a sua aquisição, não concorrem para a formação do lucro 
tributável destas sociedades”.

5. Com tal regulamentação, o legislador adoptou entre nós o regime de exclusão de tributação 
das mais -valias realizadas na transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere, das 
partes sociais detidas por período igual ou superior a um ano.6. Confrontando essa norma legal 
com a factualidade relevada pelo Relatório, não subsistem quaisquer dúvidas de que a alienação da 
parte de capital efectuada pela impugnante se subsume integralmente na hipótese legal, com base 
numa mera interpretação declarativa.

7. A recorrida, obteve uma mais -valia resultante da alienação onerosa de partes de capital 
detidas por um período superior a um ano.

8. Este é um dado incontornável e, como se constata, absolutamente simétrico à previsão nor-
mativa aplicável no presente caso concreto.

9. Como o próprio relatório reconhece, ainda que com argumentação titubeante, é manifesto 
que as mais -valias realizadas pela impugnante não se enquadram em qualquer das hipóteses legal-
mente tipificadas: não foram adquiridas a entidades com as quais existam relações especiais; não 
foram adquiridas a entidade com domicílio em regime fiscal mais favorável; não foram adquiridas 
a entidade residente sujeita a regime especial de tributação; nem a alienante resultou de transfor-
mação de sociedade à qual não fosse aplicável o n.º 2 do artigo 32.º...e, em todo o caso, ainda que 
assim não fosse, as partes de capital alienadas foram detidas por um período superior a três anos, 
o que determinaria, semel pro semper, a aplicação do regime -regra de exclusão de tributação das 
mais -valias realizadas.

10. E, assim sendo, as mais -valias agora pretendidas imputar à impugnante, “não concorrem 
para a formação do lucro tributável”.

11. Perante tal evidência, o “raciocínio” seguido, não só é ilegal, como também o é em medida 
que, a manter -se, configura uma falha grave e que não pode ser obnubilada em sede de responsa-
bilidade da administração.

12. De facto, a conclusão administrativa — de que o regime regra definido no n.º 2 não se 
aplica porque o caso não cabe na hipótese do n.º 3 que refere as circunstâncias em que aquele n.º 2 
não se aplica(!!!), mas integrando -se na hipótese legal definida por este n.º 2 do artigo 32.º do EBF 
— mais não traduz, in casu, do que uma autêntica e intencional interpretação revogatória do regime 
legal que o atropela em toda a sua extensão, deitando por terra o cumprimento dos mais basilares 
princípios de actuação administrativa, a começar, desde logo, pelo da legalidade!

13. Nos termos do artigo 456.º do Código de Processo Civil, litiga de má -fé quem, com dolo ou 
negligência, tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar, e quem, 
também, tiver alterado a verdade dos factos ou omitido factos relevantes para a decisão da causa.

14. A conduta da recorrente subsume -se na hipótese de tal norma e, assim sendo, requer -se a 
condenação da AF como litigante de má -fé, no pagamento de uma indemnização que o Tribunal 
doutamente decidirá.”

4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu Parecer, no sentido de 
que “…Da matéria de facto apurada, não resulta o enquadramento necessário à tributação, em face 
do previsto no dito art. 31.º n.ºs 2 e 3 do E.B.F., que resulta preenchido quer quanto à “transmissão 
onerosa”, quer mesmo quanto à detenção de partes sociais por mais de 3 anos, parecendo que o recurso 
é de improceder.”

5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1 -DE FACTO
A sentença sob recurso após a “Aclaração da Sentença, no segmento dos factos provados”, face 

ao despacho proferido neste STA, em 16.04.2012 (fls. 131), deu como provados os seguintes factos:
“a) A impugnante é uma Sociedade de Gestão de Participações Sociais, anónima, constituída por 

escritura pública de 4/11/1999, com capital social de € 500.000,00, integralmente subscrito e realizado 
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e dividido em 100.000 acções ao portador, cada uma com o valor nominal de € 5, 00, sendo que os 
cinco  - accionistas dispõe cada um, respectivamente: 36%, 29,20%, 24,50%, 10% e 0,30%;

b) O seu objecto social é a gestão de participações sociais em outras sociedades como forma in-
directa de exercício da actividade económica, de forma duradoura, sendo juridicamente independentes, 
configurando a forma de SGPS, ao abrigo do D.L. 495/88 de 30/12, com as alterações introduzidas 
pela declaração D.R. n.º 49/89, I -A, 1º Suplemento, de 28/2, D.L. n.º 318/94 de 24/12, D.L. n.º 378/98, 
de 27/11 e Lei n.º 109 -B/2001 de 27/12;

c) A impugnante foi objecto de acção inspectiva pela A F. ao exercício de 2006, em matéria do 
imposto sobre o rendimento, com inicio em 19/7/2010 que terminou em 21/12/2010, em cumprimento 
da ordem de serviço n.º 01201001052;

d) Em 2001 procedeu -se ao aumento do capital social por escritura pública que aumentou o 
capital social para 1.500.000,00, integralmente realizado em dinheiro e sendo levado a efeito através 
da emissão de 200.000 acções nominativas ou ao portador, no valor nominal de 5,00 € cada;

e) Entre 1999 e 2001 houve alienação de acções, pois que à data do aumento do capital os 
accionistas eram: Bascol, Investimentos SGPS, S.A., com 153.000 acções; Marc Jean com 87.771 
acções e Michiel Willem ‘com 59.229 acções, procedendo -se ao aumento na proporção do capital 
que já detinham na sociedade; 300.000 acções no valor nominal de 5,00€ cada uma distribuído pela 
forma acima referida;

f)Do exame efectuado verificou -se que a sociedade em 2006 detinha através dos seus accionistas, 
que são órgãos de Administração e Fiscalização e número de acções detidas bem como percentagem, 
número de acções e valor das acções detidas pelos accionistas da Mondenfin, SGPS, S.A., accionistas 
titulares de acções:

1. António Gabriel Barros Bastos 300.000 acções, ao valor nominal de 5,00 € cada, num total de 
€ 1.500.000,00, são órgãos sociais: Assembleia -Geral; Conselho de Administração e Fiscal Único;

f)2 Em 20 de Novembro de 1999, reuniu o Conselho de Administração estando presentes os três 
administradores: António Gabriel Barros Bastos; Marc Jean e Michiel Willem, tendo sido decidido 
promover a constituição de várias sociedades na forma anónima ou por quotas, de acordo com as 
várias actividades económicas, conforme resulta da página 9 do relatório;

g) Alienação da Mondefin, Imobiliária, S.A., constituída com o capital social de € 50.000,00 inte-
gralmente subscrito e realizado e dividido em 10.000 acções ao portador cada uma no valor nominal 
de € 5,00, capital dividido da seguinte forma: Mondefin SGPS, S.A. com € 49.980, o que corresponde 
a 9.996 acções; Marc Jean; António Gabriel Barros Bastos, António Manuel Romão Mota e Ingrid 
Marie Périn, com uma acção para cada um dos restantes accionistas, no valor de € 5,00 e no ano de 
2000 a impugnante adquiriu as 4 acções restantes pelo valor de € 20,00;

h) No relatório da Inspecção fez -se constar que: “Em reunião do Conselho de Administração 
da Mondefin, SGPS, SA, com a presença de todos os seus Administradores: Dr. António Gabriel 
Gonçalves Bastos, Engº António Luis Gonçalves Bastos e Engº João Pedro Gabriel Coelho, em 01 
de Setembro de 2006, da qual foi elaborada a Acta n.º 41, a qual teve como ponto único da ordem de 
trabalhos, deliberar sobre a alienação da totalidade da participação social, 10.000 acções com o valor 
nominal de € 5,00 cada, representativas do capital social da Mondefin Imobiliária, SA à sociedade 
Bascol Investimentos SGPS, SA, NIP 504777823, cujos administradores são António Luís Gonçalves 
Bastos, NIF ……………………, na qualidade de Presidente, António Gabriel Barros Gonçalves Bastos, 
NIF……………… e Luís Maria Carvalho de Brito e Faro, NIF ……………...

Por contrato de Compra e Venda de Acções entre a Mondefin, SGPS, SA, como 1.ª Outorgante re-
presentada pelos seus administradores Senhor Dr. António Gabriel Gonçalves Bastos e Eng. João Pedro 
Gabriel Coelho e Bascol Investimentos, SGPS, SA NPC 504777823, como 2ª Outorgante, representada 
por seus administradores Senhor Eng. António Luís Gonçalves Bastos e Dr. Luís Maria Carvalho de 
Brito e Faro, a 1.ª Outorgante é detentora da totalidade das acções representativas do capital social 
da Mondefin Imobiliária, SA vende à 2.ª Outorgante pelo preço global de € 6.945.038,00 e ainda a 2.ª 
Outorgante assume a dívida que a 1.ª Outorgante tem para com a Mondefin, SGPS, SA, no montante 
de €2.169.229,47. Neste contexto a Mondefin, SGPS, SA, é titular de 9.996 acções por constituição 
com o valor de € 49.980,00 e titular de 4 acções por aquisição com o valor de € 20,00.

Nestas circunstâncias, e conforme já foi explanado, Página 11 e 12 do relatório: «o regime actual 
de tratamento fiscal das menos e mais -valias (introduzido pela Lei no 32 -B/2002, de 30 de Dezem-
bro  - Orçamento do Estado de 2003), obtidas pelas SGPS, encontra -se consagrado no Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF) • no art. 32º do EBF, o qual corresponde ao anterior art. 31º antes do EBF 
ser renumerado conforme o art. 30 do Dec -Lei n.º 108/2008, de 26 de Junho, aprovado pelo Dec -Lei 
nº215/89, de 01 de Julho. Aplica -se às Sociedades Gestoras de Participações Sociais (SGPS) o regime 
previsto no n.º 1 do citado artigo, “às SGPS (…) é aplicável o disposto nos nºs 1 e 5 do artigo 46º 
do código do IRC, sem dependência dos requisitos aí exigidos quanto à percentagem ou ao valor da 
participação”
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Vem o n.º 2 determinar que não concorrem para a formação do lucro tributável “as mais -valias 
e as menos -valias realizadas pelas SGPS (…) mediante a transmissão onerosa, qualquer que seja o 
titulo por que se opere, de partes de capital de que sejam titulares, desde que detidas por período não 
inferior a um ano, e, bem assim os encargos financeiros suportados com a sua aquisição.”

Vem o disposto no n.º 3 da mesma norma, dizer que não será aplicável o estabelecido no n.º 2 
quanto às mais -valias realizadas e aos encargos financeiros suportados, quanto as partes de capital 
alienadas,

a) tenham sido adquiridas a entidades com as quais existam relações especiais, nos termos do 
n.º 4 do art. 58º do Código do IRC e detidas pela alienante por um período inferior a três anos;

b) tenham sido adquiridas a entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em território sujeito 
a um regime fiscal mais favorável e detidas pela alienante por um período inferior a três anos:

c) tenham sido adquiridas a entidades residentes em território português sujeitas a um regime 
especial de tributação e detidas pela alienante por um período inferior a três anos;

d) ou, a alienante tenha resultado de transformação de sociedade à qual não fosse aplicável o 
regime previsto no nº2 do artigo e não tenha decorrido um período mínimo de três anos entre a data 
da transformação da sociedade e a data da transmissão das participações.

Assim, pelo que é consagrado no n.º 3 do art. 32º do EBF, as mais -valias realizadas e os encargos 
financeiros suportados na aquisição, referentes á alienação de partes da capital em que se verifique 
alguma das condições enunciadas, concorrem para a formação do lucro tributável.

Neste enquadramento, o tratamento fiscal das menos -valias ou mais -valias apuradas por parte de 
Sociedades Gestoras de Participações Sociais deve ser feita casuisticamente, devendo ser analisados 
todos os requisitos do art. 32º do EBF.

O n.º 3 do artigo tem o carácter de uma norma especial antiabuso, funcionando como uma solução 
avulsa, com o objectivo de impedir os sujeitos passivos da relação jurídica tributária de contornar as 
normas de incidência.

Preside à formação das normas de incidência contidas nos códigos fiscais o principio da tipici-
dade fechada, circunstância ideal para obtenção de segurança jurídica, sendo que estas normas têm 
por finalidade incidir sobre actos e negócios jurídicos em que se pressupõe a sua correspondência com 
fins económicos típicos, utilizando para o efeito conceitos jurídicos com um sentido mais abrangente 
do que o que normalmente têm, por forma a abrangerem realidades económicas mais vastas.

o n.º 3 da referida norma, uma vez que refere_expressamente, “quando as partes de capital te-
nham sido adquiridas”, a mesma só abarca as situações em que as partes de capital resultarem de 
transacções.

Assim, o termo “aquisição” pressupõe a existência de um acto translativo, passando a proprie-
dade das partes de capital de uma entidade para outra.

Quando as acções emitidas “ex novo” aquando da constituição da sociedade, não há, aqui, 
qualquer acto translativo.

Por outro lado, não se pode afirmar que a aquisição é feita a uma entidade com a qual existam 
relações especiais, precisamente porque a existência de relações especiais apenas surge com a cons-
tituição da sociedade.

Ou seja, o requisito previsto no n.º 3 do art, 32º do EBF, “tenham sido adquiridas a entidades 
com as quais existam relações especiais, nos termos do n.º 4 do art. 58º do Código do IRC e detidas 
pela alienante por período inferior a três anos”, não pode ser verificado pela inexistência de facto 
de “aquisição”.» às 9.996 acções não se aplica o n.º 3 do art.32º do EBF, porquanto a titularidade 
originária dessas acções agora alienadas resulta de uma subscrição de capital em virtude de consti-
tuição, termos em que, não cumpre com a tipificação do normativo legal do n.º 3 do art. 32º do EBF, 
pelo que as mais -valias inerentes, concorrem para a formação do resultado tributável.

Quanto às restantes 4 acções adquiridas e alienadas, detidas por um período superior a um ano, 
preenchem os requisitos do n.º 2, do art. 32º do EBF, não concorrendo para a formação do resultado 
tributável. Nestes termos a mais -valia relativa à alienação da participação social na Mondefin Imo-
biliária, SA deverá ser calculada e tratada fiscalmente, nos seguintes termos: Mais -valia Fiscal valor 
de Realização (Valor Aquisição x Coef. de Desvalorização)

Assim,
relativas às 9.996 acções, cuja titularidade lhes adveio por constituição de sociedade, apura -se 

uma mais -valia fiscal no montante de 6.881.784,20, a qual concorre para a formação do resultado 
tributável (€6.942.260,00— (€49.980,00 x 1,21)).

• relativas às 4 acções, cuja titularidade lhes adveio por aquisição, apura -se uma mais -valia 
fiscal no montante de € 2.754,40, a qual não concorre para a formação do resultado tributável (€ 
2.778,00— (€ 20,00 x 1,18)).

i)Exercido o direito de audição da impugnante, a AT respondeu do seguinte modo: Analisado o 
direito de audição, apresentado pelo sujeito passivo com entrada em 2010.12.20, cumpre apreciar, 
conforme dispõe o n.º 7 do art. 60º da Lei Geral Tributária.
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O sujeito passivo circunscreve -se à descrição do regime fiscal aplicável às mais -valias realizadas 
por SGPS, nomeadamente o art, 32º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, arguindo que no caso concreto, 
em apreciação, as mais -valias em causa e cuja tributação se propõe em sede de IRC, não deveriam 
concorrer para a formação do lucro tributável, por um lado, porque se subsume à norma do n.º 2 do 
art. 32º do EBF e por outro, não se verifica nenhuma das condições legalmente estabelecidas no n.º 3 
do art. 32º.

Ora, constata -se que na petição apresentada, o sujeito passivo não cuida de apreciar ou de se 
pronunciar sobre o fundamento concreto apresentado em que os Serviços de Inspecção Tributária se 
basearam para considerar sujeitas a tributação em IRC, as mais -valias realizadas na alienação da 
participação social detida na Mondefin Imobiliária, SA.

De facto, tal participação veio à posse da alienante Mondefin SGPS, SA por duas vias:
a) Uma parte — 99,96% do capital social — correspondente a 9.996 acções no valor nominal 

de € 5 cada, através de subscrição de capital, realizado com a constituição da sociedade, conforme 
escritura pública, publicada em Diário da República — III Série era 4 de Fevereiro de 2000.

b) Parte restante — 0,04 % do capital social — correspondente a 4 acções no valor nominal de 
€ 5 cada, adquiridas por € 20,00, a Marc Jean Benoit Babic, NIF …………, António Gabriel Barros 
Gonçalves Bastos, NIF ……….., António Manuel Alves Romão Mota, NIF …………, Ingrid Marie Anne 
Edwige Périn, NIF ………….

Resulta do exposto que apenas 0,04% veio à posse do sujeito passivo por aquisição, sendo inter-
pretação dos Serviços que apenas a parte da mais -valia realizada correspondente à componente da 
participação adquirida se enquadra no n.º 2 e n.º 3 do art. 32º do EBF (conforme dispõe no normativo 
não concorrem para a formação do lucro tributável as mais -valias realizadas, quando as partes de 
capital alienadas, tenham sido adquiridas a entidades com as quais existam relações especiais, nos 
termos do n.º 4 do art. 58º do Código do IRC e detidas pela alienante por um período superior a três 
anos. Ora, o n.º 3 determina que, aquando da alienação de partes sociais é imperativo que se tenha 
conhecimento a ‘quem” foram adquiridas as participações e o seu “período” de permanência).

Assim, no caso em apreço, em que é manifesta a existência de relações especiais entre as socie-
dades, daí as mais -valias inerentes não concorrerem para a formação do lucro tributável, na parte dos 
0,04% das participações adquiridas.

Quanto à parte restante (99,96% do capital social), referida na alínea a) anterior, entendem os 
Serviços que não lhe é aplicável, nenhum dos números do artº 32º do EBF, porquanto esta participação 
não foi adquirida, o que constitui condição “sine qua non” para enquadramento naquele dispositivo 
legal, dado que, a titularidade desta componente da participação societária, resultou, como já foi 
referido, de subscrição de capital na constituição da sociedade participada Mondefin Imobiliária, SA, 
pelo que, em nosso entender, as mais—valias inerentes concorrem para a formação do lucro tributável 
do sujeito passivo.

Nestes termos, e devidamente apreciado o alegado no direito de audição apresentado pelo sujeito 
passivo, entendemos ser de manter as correcções propostas no Projecto de Relatório.”

2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir e delimitação do objecto do recurso
A recorrida é uma sociedade que tem por objecto social único a gestão de participações sociais de 

outras sociedades (1) (SGPS), sendo que, em reunião do Conselho de Administração, de 20 de Novembro 
de 1999, foi deliberado proceder à constituição de várias sociedades, de natureza jurídica na forma de 
sociedades anónimas ou de sociedades por quotas, de acordo com várias actividades económicas, entre 
as quais se destaca a constituição da “Mondefin Imobiliária, SA.”, com o capital social de 50.000,00 € 
integralmente subscrito e realizado e dividido em 10.000 acções ao portador cada uma no valor nomi-
nal de 5,00€, dividido da seguinte forma: a) A empresa “Mondefim, SGPS, SA., com 49.980€, o que 
corresponde a 9,996 acções, e a 99,96% do capital social.

Em 1 de Setembro de 2006, em reunião do Conselho de Administração da Mondefin, SGPS, SA., 
foi deliberado a alienação da totalidade da participação social, 10.000 acções com o valor nominal de 
€ 5,00 cada, representativas do capital social da Mondefin Imobiliária, SA., à sociedade Bascol Inves-
timentos SGPS, SA. Assim, por contrato de Compra e Venda de Acções entre a Mondefin, SGPS, SA., 
como 1.ª Outorgante e a Bascol Investimentos, SGPS, SA., como 2ª Outorgante, a 1.ª Outorgante na 
qualidade de detentora da totalidade das acções representativas do capital social da Mondefin Imobi-
liária, SA., vendeu -as à 2.ª Outorgante pelo preço global de € 6.945.038,00.

Para a recorrida, as mais -valias resultantes desta transacção não concorrem para a formação do 
resultado tributável porque se encontram abrangidas pelo n.º 2 do art. 31º do EBF. Outro foi, porém, o 
entendimento da Administração Fiscal que, na sequência de uma inspecção, considerou as mais -valias 
realizadas sujeitas a tributação, tendo para o efeito procedido à notificação da liquidação adicional em 
sede de IRC relativo ao exercício de 2006 no montante de 1.841.882.67€.
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Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública da decisão proferida pelo Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Coimbra, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela Mondefin 
SGPS, SA., contra as liquidações adicionais de IRC relativas ao exercício de 2006.

Para tanto ponderou -se na sentença recorrida, entre o mais, que:
• “(…) de harmonia com o aditado nº2 do art. 31º EBF (actual 32º), as mais -valias e menos -valias 

realizadas mediante transmissão onerosa de partes de capital, desde que detidas por período não inferior 
a um ano, e os encargos financeiros suportados com a sua aquisição, não correm para a formação do 
lucro tributável destas sociedades.

• (…) a interpretação feita pela administração não encontra na letra da lei qualquer correspondên-
cia, desvirtuando o conteúdo na norma.

• No caso sub judice não há lugar a tributação de mais -valias, porquanto as participações sociais 
foram alienadas em 2006 “conforme se alcança do facto inserto na alínea h), o que permite concluir 
que a detenção das participações foram detidas por mais de três anos; não existe qualquer das situações 
enunciadas no nº3 do art. 31º ou nos nºs 5, 6 e 7 do art. 23º e 58º, nº4 do CIRC, (circunstâncias impe-
ditivas da aplicação daquela regra que apenas relevam quando o período de detenção é inferior a três 
anos) pelo que está preenchida a previsão da norma do nº2, de exclusão da tributação”.

Contra este entendimento se insurge a recorrente, argumentando, em síntese, que:
• Não é aplicável nenhum dos números do art. 31º do EBF (actual 32º), porquanto a participação 

não foi adquirida, o que constitui condição “sine qua non” para enquadramento naquele dispositivo 
legal, dado que, a titularidade desta componente da participação societária, resultou de subscrição de 
capital na constituição da sociedade participada “Mondefin Imobiliária, SA”.

• Nas alegações, veio ainda a recorrida requer a condenação da Fazenda Pública como litigante 
de má -fé e no pagamento de uma indemnização.

Acontece que em relação ao pedido de condenação da Administração Fiscal em litigância de má-
-fé, verifica -se que, na petição inicial, o recorrente não invocou esta questão. Ora, como é sabido, “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. O recurso jurisdicional visa apenas o reexame da decisão recorrida com vista 
à sua eventual anulação ou revogação, motivo por que não constitui forma de conhecer de questões 
novas, isto é, que não tenham sido oportunamente suscitadas perante o tribunal ad quem, salvo sempre 
o dever de conhecimento oficioso”(2).

Assim sendo, por não ter sido invocada oportunamente aquela questão, de modo a permitir que 
o Tribunal “a quo” se tivesse pronunciado sobre a mesma, e porque para os efeitos do caso concreto 
(atribuição de uma indemnização) não se trata de questão de conhecimento oficioso, não poderia de 
qualquer modo agora este Supremo Tribunal Administrativo dela conhecer.

Mas ainda que assim não se entendesse sempre seria de não conhecer do pedido por falta dos 
respectivos pressupostos.

Com efeito, verifica -se que a recorrida se limita a reproduzir os conceitos de direito, nomeadamente 
quanto ao dolo e a negligência grave, sem ao mesmo tempo acrescentar os factos consubstanciadores 
dos mesmos e, por conseguinte, sem fazer, por maioria de razão, a pertinente prova. Assim sendo, não 
vem demonstrado que a Fazenda Pública actuou com o intuito de prejudicar a recorrida ou que actuou 
com grosseira incúria.

Considerando o exposto e em face das conclusões, que delimitam o objecto e âmbito do recurso, 
nos termos das disposições constantes nos arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, a questão central a 
decidir prende -se com o regime legal de tributação ou/e exclusão das mais–valias realizadas na alienação 
de participações sociais por uma sociedade gestora de participações sociais, cuja resolução passa pela 
determinação do sentido e alcance do art. 32º, nºs 2 e 3, do EBF.

2.2.1.Sentido e alcance do art. 32º, nºs 2 e 3, do EBF
1. A questão central que se discute é a de saber se as mais -valias resultantes da venda das par-

ticipações sociais detidas pela recorrida na Mondefin Imobiliária, SA., estão ou não abrangidas pelo 
art. 32º, n.º 2, do EBF.

O art. 32º do EBF, sob a epígrafe “Sociedades gestoras de participações sociais (SGPS), dispõe 
no seu nº2 que “As mais -valias e menos -valias realizadas pelas SGPS de partes de capital de que sejam 
titulares, desde que detidas por período não inferior a um ano, e, bem assim, os encargos financeiros su-
portados com a sua aquisição, não correm para a formação do lucro tributável destas sociedades (3).

Por sua vez, segundo o disposto no n.º 3 da mesma norma, diz -se que não será aplicável o esta-
belecido no n.º 2 quanto “às mais -valias realizadas e aos encargos financeiros suportados”, quando as 
partes de capital alienadas:

a) tenham sido adquiridas a entidades com as quais existam relações especiais, nos termos do n.º 4 
do art. 63º do Código do IRC e detidas pela alienante por um período inferior a três anos;
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b) tenham sido adquiridas a entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em território sujeito 
a um regime fiscal mais favorável e detidas pela alienante por um período inferior a três anos;

c) tenham sido adquiridas a entidades residentes em território português sujeitas a um regime 
especial de tributação e detidas pela alienante por um período inferior a três anos;

d) ou a alienante tenha resultado de transformação de sociedade à qual não fosse aplicável o 
regime previsto no n.º 2 do artigo e não tenha decorrido um período mínimo de três anos entre a data 
da transformação da sociedade e a data da transmissão das participações.

2.Sobre a interpretação das leis ficais rege a LGT que, no art. 11º, sob a epígrafe “Interpretação”, esta-
belece que “Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 
mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis” (nº1). 
Logo a seguir, no seu n.º 2 determina -se que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos pró-
prios de outros ramos de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, 
salvo se outro decorrer directamente da lei”. Finalmente, no n.º 3 dispõe -se que “Persistindo dúvida sobre o 
sentido das normas de incidência a aplicar, deve atender -se à substância económica dos factos tributários.”

Assim sendo, também no direito fiscal, o preceito fundamental da hermenêutica jurídica radica 
no art. 9º do Código Civil (4), que prescreve, sobre interpretação da lei:

“1. A interpretação não deve cingir -se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensa-
mento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a 
lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada.

2. Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na 
letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso.

3. Na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as 
soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados”.

Interpretar uma lei não é mais do que fixar o seu sentido e o alcance com que ela deve valer, 
ou seja, determinar o seu sentido e alcance decisivos; o escopo final a que converge todo o processo 
interpretativo é o de pôr a claro o verdadeiro sentido e alcance da lei (5) (6).

Interpretar em matéria de leis, quer dizer não só descobrir o sentido que está por detrás da ex-
pressão, como também, dentro das várias significações que estão cobertas pela expressão, eleger a 
verdadeira e decisiva (7).

PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA (8) referem que o sentido decisivo da lei coincidirá com 
a vontade real do legislador, sempre que esta seja clara e inequivocamente demonstrada através do texto 
legal, do relatório de diplomas ou dos próprios trabalhos preparatórios da lei.

Assim a letra assume -se, naturalmente, como o ponto de partida da interpretação, cabendo -lhe, 
desde logo, uma função negativa, qual seja, “a de eliminar aqueles sentidos que não tenham qualquer 
apoio, ou, pelo menos, qualquer correspondência ou ressonância nas palavras da lei” (9).

Também como refere OLIVEIRA ASCENSÃO (10), “a letra não é só o ponto de partida, é também 
um elemento irremovível de toda a interpretação. Quer dizer que o texto funciona também como limite 
de busca do espírito”.

Isto posto, para apreender o sentido da lei, a interpretação socorre -se, como refere FRANCESCO 
FERRARA (11), de vários meios:

“Em primeiro lugar busca reconstruir o pensamento legislativo através das palavras da lei, na sua 
conexão linguística e estilística, procura o sentido literal. Mas este é o grau mais baixo, a forma inicial 
da actividade interpretativa. As palavras podem ser vagas, equívocas ou deficientes e não oferecerem 
nenhuma garantia de espelharem com fidelidade e inteireza o pensamento: o sentido literal é apenas 
o conteúdo possível da lei: para se poder dizer que ele corresponde à mens legis, é preciso sujeitá -lo a 
crítica e a controlo.”

Ora, nesta tarefa de interligação e valoração que acompanha a apreensão do sentido literal, in-
tervêm elementos lógicos, apontando a doutrina elementos de ordem sistemática, histórica e racional 
ou teleológica.

O elemento sistemático compreende a consideração de outras disposições que formam o complexo 
normativo do instituto em que se integra a norma interpretada, isto é, que regula a mesma matéria 
(contexto da lei), assim como a consideração de disposições legais que regulam problemas normativos 
paralelos ou institutos afins (lugares paralelos). Compreende ainda o lugar sistemático que compete à 
norma interpretada no ordenamento global, assim como a sua consonância com o espírito ou unidade 
intrínseca de todo o ordenamento jurídico.

O elemento histórico compreende todas as matérias relacionadas com a história do preceito ma-
terial da mesma ou de idêntica questão, as fontes da lei e os trabalhos preparatórios.

Por sua vez, o elemento racional ou teleológico consiste na razão de ser da norma (ratio legis), no 
fim visado pelo legislador ao editar a norma, nas soluções que tem em vista e que pretende realizar.

A propósito deste critério realça o Autor que “É preciso que a norma seja entendida no sentido 
que melhor responda à consecução do resultado que quer obter. Pois que a lei se comporta para com a 
ratio iuris, como o meio para com o fim: quem quer o fim quer também os meios.
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Para se determinar esta finalidade prática da norma, é preciso atender às relações da vida, para 
cuja regulamentação a norma foi criada. Devemos partir do conceito de que a lei quer dar satisfação às 
exigências económicas que brotam das relações (natureza das coisas). E portanto ocorre em primeiro 
lugar um estudo atento e profundo, não só do mecanismo técnico das relações, como também das exi-
gências que derivam daquelas situações, procedendo -se à apreciação dos interesses em causa”(12).

2. 2. 2. Aplicando o exposto ao caso em análise, importa considerar o elemento literal e o racional 
ou teleológico.

Como vimos, segundo o art. 32.º, n.º 2, do EBF, “As mais -valias e as menos -valias realizadas 
pelas SGPS (...) mediante a transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere, de partes 
de capital de que sejam titulares, desde que detidas por período não inferior a um ano, e, bem assim, 
os encargos financeiros suportados com a sua aquisição, não concorrem para a formação do lucro 
tributável destas sociedades”.

Com este preceito o legislador quis consagrar a regra geral da exclusão da tributação das mais-
-valias realizadas na transmissão onerosa de partes sociais detidas pelas SGPS, por período igual ou 
superior a um ano, qualquer que seja o título por que a mesma se opere.

Por sua vez, o n.º 3 recebe a excepção a esta regra definindo o legislador as situações em que a 
regra do n.º 2 não se aplica às mais -valias e encargos financeiros, quando as partes do capital, detidas 
por período inferior a três anos, forem adquiridas às entidades e nas situações ali descriminadas.

A Administração Fiscal defende que as mais -valias em causa não estão excluídas de tributação 
porque “O n.º 3 da referida norma, uma vez que refere expressamente, “quando as_partes de capital 
tenham sido adquiridas”, a mesma só abarca as situações em que as partes de capital resultarem de 
transacções,” (…) sendo que “o termo “aquisição” pressupõe a existência de um acto translativo, pas-
sando a propriedade das partes de capital de uma entidade para outra”(13).

Como no caso em apreço, as acções transmitidas pela recorrida foram emitidas “ex novo” aquando 
da constituição da sociedade “Mondefin Imobiliária, SA.”, não há, aqui, qualquer acto translativo”. Assim 
sendo, na óptica da Administração Fiscal, não se aplica o art. 32º, nº3, do EBF à situação da recorrida 
porquanto a titularidade originária dessas acções agora alienadas resulta de uma subscrição de capital 
em virtude de constituição, termos em que, não cumpre com a tipificação do normativo legal do n.º 3 do 
art. 32º do EBF, pelo que as mais -valias inerentes, concorrem para a formação do resultado tributável.

Acontece que, em nossa óptica, tal interpretação não qualquer apoio nem na letra nem na razão de 
ser do preceito, e é apenas explicável em resultado de errónea interpretação do real sentido do preceito 
normativo em causa.

Vejamos.
A Administração Fiscal começa por determinar o sentido e alcance do n.º 3 do art. 32º do EBF, 

concluindo que o preceito ao utilizar a expressão “quando as partes de capital tenham sido adquiridas”, 
significa que só abrange as situações em que as partes de capital resultarem de transacções”. Mais 
acrescenta que, tratando -se de uma norma anti -abuso, esta exigência de a exclusão de tributação só 
abranger as partes sociais resultantes de um acto translativo é igualmente aplicável ao n.º 2 do art. 32º 
do EBF. Ora, tal resultado interpretativo subverte por completo o sentido e o alcance do preceito em 
análise, na medida em que através dele a Administração Fiscal transpõe para a regra geral (nº 2 do 
art. 32º do EBF), um requisito (exigência de “acto translativo”) de uma (“aquisição”), que o legislador 
apenas fixou para a excepção (nº 3 do art. 32º do EBF).

O resultado interpretativo apontado não tem o mínimo apoio, desde logo, na letra da lei.
Com efeito, como vimos, o n.º 2 do art. 32º consagra a regra geral de que não concorrem para a 

formação do lucro tributável “as mais -valias e as menos -valias realizadas pelas SGPS, mediante trans-
missão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere, de partes de capital de que sejam titulares. 
Da leitura do preceito ressalta claramente que o legislador não estabeleceu qualquer restrição consoante 
as partes sociais tenham resultado de aquisição derivada ou originária (isto é, a resultante da compra 
de acções de sociedades ou resultante de subscrição de novas acções). Dito por outras palavras, o n.º 2 
do art. 32º do EBF não faz qualquer distinção quanto à origem das participações sociais transmitidas, 
em qualquer dos casos, independentemente do negócio jurídico que lhe deu causa (se a SGPS adquiriu 
as acções por compra ou por subscrição), desde que haja detenção de acções ou participações sociais 
pela SGPS, por mais de um ano, a lei isenta -as de tributação quando forem alienadas.

E percebe -se a razão de ser de tal regime uma vez que o objectivo do legislador com o benefício 
fiscal é o de promover os arranjos societários, qualquer que seja a forma como operem, com vista a 
reforçar a actividade económica em geral e, em particular, o tecido organizacional das empresas.

Na verdade, o legislador português não podia ficar indiferente ao fenómeno da proliferação das 
“holdings” enquanto realidade incontornável da actividade económica em geral e das formas de orga-
nização das empresas em particular, no mundo globalizado actual.

No Relatório de Reavaliação dos Benefícios Fiscais, pondera -se que é de manter os benefícios 
fiscais consagrados no art. 31º do EBF, entre o mais, pelo interesse para a dinamização da organização 
e instalação de grupos económicos em Portugal.
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“As holdings emergem como um instrumento valioso de organização da empresa plurissocietária, 
pelas vantagens organizativas, financeiras e fiscais (…) e constituem um modelo organizativo especial 
para o vértice hierárquico de grupos societários caracterizado pelo facto de a respectiva sociedade mãe 
possuir um objecto social de natureza puramente financeira, sendo a respectiva actividade circunscrita à 
gestão estratégica da carteira de participações sociais detidas nas sociedades componentes do grupo.”(14)

Por conseguinte, o entendimento da Administração Fiscal no sentido de limitar o benefício fiscal 
apenas aos casos em que as partes sociais tivessem sido adquiridas por negócio translativo não tem o 
mínimo de cabimento nem na letra nem na razão de ser do n.º 2 do art. 32º do EBF.

Leitura atenta do preceito demonstra que o legislador só se preocupa em exigir a verificação desse 
acto translativo no n.º 3 do art. 32º do EBF. E, mais uma vez, compreende -se essa diferença. Com efeito, 
neste caso estão em causa participações sociais, como sejam acções de sociedades que se encontram 
entre si em relações, por exemplo, de domínio ou de grupo (“relações especiais”), pelo que o que releva 
é a relação jurídica e económica entre a SGPS e a sociedade cujas participações sociais ela detém. E é 
por causa destas relações especiais que o legislador pretende obviar a que possam existir negócios, por 
exemplo, intra -grupo ou entre mães e filhas que possam traduzir fuga ao imposto.

Por conseguinte, subjacente à redacção dada a este preceito estão considerações e preocupações 
relacionadas com a prevenção da fuga aos impostos, e justificam a excepção à exclusão da tributação 
consagrada no n.º 2.

Ora, acontece, que tais preocupações não se fazem sentir nas situações em que as acções sejam 
emitidas “ex novo” aquando da constituição de uma sociedade. Neste sentido, pode ler -se no Despacho, 
P 2799/2009, de 19/11/2009, do Director -Geral dos Impostos, que “(…) não se aplica o previsto no n.º 3 
do artigo 32º do EBF, quando as acções alienadas tiverem resultado de uma subscrição de capital em 
virtude da constituição de uma sociedade, pelo que, de acordo com o n.º 2 da mesma norma, as mais–va-
lias em causa não concorrem para a formação do lucro tributável das sociedades em questão (SGPS)”.

Aplicando o exposto ao caso em análise, resulta do relatório de Inspecção e do probatório que a 
recorrida obteve as mais -valias em causa em resultado da alienação de partes de capital detidas por um 
período superior a um ano, situação que se subsume no art. 32º, n.º 2, do EBF e, que, por outro lado, 
não está em causa nenhuma das situações previstas no n.º 3 do mesmo preceito.

Finalmente, ficou também demonstrado que as participações transmitidas tinham sido adquiridas 
através da subscrição de capital na constituição da Mondefin Imobiliária, SA., pelo que não valem aqui 
as preocupações relacionadas com a prevenção da fuga aos impostos, subjacente ao regime de excepção 
recebido no n.º 3 do art. 32º do EBF.

Em face do exposto, a sentença recorrida que decidiu no sentido de enquadrar a situação da re-
corrida no n.º 2 do art. 32º do EBF e, nesta sequência, as mais -valias em causa excluídas de tributação, 
não merece qualquer reparo, devendo ser confirmada.

Pelo que, improcedem as conclusões da recorrente, devendo ser negado provimento ao presente 
recurso.

III - DECISÃO
Nestes termos acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 

Administrativo, em conferência, em negar provimento ao recurso e, nesta sequência, manter a sentença 
recorrida.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 5 de Setembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Fran-
cisco Rothes.

(1) Tais sociedades foram instituídas pelo Decreto -Lei n.º 271/72, de 2 Agosto.
(2) Cfr. o Acórdão do STA de 23/2/2012, proc n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de 

1/6/2005, proc n.º 028/05.
(3) Este regime aplica -se às mais e menos -valias realizadas a partir de 1 de Janeiro de 2003, art. 38º, nº5, da Lei 

32 -B/2002.
(4) Assim, também no Direito Fiscal podem ser usadas as demais técnicas ou cânones interpretativos há muito usados no di-

reito civil. Neste sentido, ver J.L.SALDANHA SANCHES, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, p. 147.
(5) Cfr. MANUEL DE ANDRADE, Ensaio sobre a teoria da interpretação das leis, pp. 21 e 26.
(6) Seguimos de perto o que ficou consignado no Acórdão do STA, de 14/6/2012, proc n.º 475/12.
(7) Neste sentido, cfr. PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Noções Fundamentais de Direito Civil, 6ª ed., Coimbra 

Editora, Coimbra, 1965, Vol. I., p. 145.
(8) Cfr. Código Civil Anotado, 4ª ed., vol. I., pp.58/59.
(9) Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 2ª reimpressão, Coimbra, 1987, pp. 187 ss.
(10) Cfr. O Direito, Introdução e Teoria Geral, Lisboa, 1978, p. 350.
(11) Cfr. Interpretação e Aplicação das leis, tradução de Manuel de Andrade, 3ª ed., Coimbra, 1978, pp. 127 ss e 138 ss.
(12) Idem, p. 141.
(13) Cfr. fls. 12 do Relatório de Inspecção  - fls. 64 dos autos.
(14) Cfr. Relatório de Reavaliação dos Benefícios Fiscais, Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, 198, pp. 340 ss.Ver 

também JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, 2ª ed., Almedina, Coimbra, pp. 88 ss. 
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 Acórdão de 5 de Setembro de 2012.

Assunto:

Aclaração de acórdão. Ambiguidade. Obscuridade. Reforma de acórdão.

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.
 III — Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 669º, n.º 2, e 716º do Código 

de processo Civil, é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão 
quando tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável 
ou na qualificação jurídica dos factos, constem do processo documentos ou outro 
meio de prova plana que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa 
da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.

 IV — Prevê -se, assim, a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julga-
mento de questões de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente 
e virtualmente incontroverso, não sendo o meio adequado se o que se pretende é 
manifestar discordância com a decisão tomada ou invocar factos e argumentos 
novos.

Processo n.º 514/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Escola de Condução Maria Pereira, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

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

1. ESCOLA DE CONDUÇÃO MARIA PEREIRA, Ldª., notificada do Acórdão que nestes autos 
foi proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo, em 30 de Maio de 2012, julgando procedente o 
recurso jurisdicional que a Fazenda Pública interpusera da decisão do Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Coimbra, no qual, por sua vez, se julgou prescrita a dívida exequenda relativa ao remanescente 
da dívida proveniente de IRC do exercício de 1992, com a consequente procedência da reclamação 
deduzida contra o despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra 2, veio, através 
do requerimento de fls.325 a 330 dos autos, requerer a sua aclaração e reforma.

2. A Fazenda Pública não respondeu.
3. Sem vistos, cumpre apreciar e decidir.
4. A Fazenda Pública recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, em 21/3/2012, através da qual foi julgada prescrita a dívida 
exequenda relativa ao remanescente da dívida proveniente de IRC relativo ao exercício de 1992, con-
cluindo pela procedência da reclamação que a recorrida havia deduzido contra o despacho proferido pelo 
Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra 2, no âmbito da execução fiscal n.º 305096/100636.3.

4.1. A fundamentar o recurso alegou, concluindo, entre o mais, que:
“1  - Não foi considerada provado na douta sentença a quo, um facto invocado por esta Repre-

sentação e documentado nos autos, pelo que a mesma enferma, com todo o respeito, de omissão de 
pronúncia e consequentemente, erro de direito.

2  - Esse facto, existência de penhora que garante a totalidade da dívida executiva, determinou face 
ao disposto no art. 255.º do CPT, conjugado com os art. 318.º a 322.º do Código Civil, a suspensão do 
decurso do prazo de prescrição até ao trânsito em julgado da impugnação, desde a data de instauração 
da impugnação judicial, até ao trânsito em julgado da sentença que decidiu o pleito, 04/05/2011.

3  - Trata -se de um efeito ope legis, não dependente de qualquer despacho a determinar essa 
suspensão.

4  - Existindo essa causa de suspensão, o facto de o processo de impugnação estar parado mais 
de um ano por facto não imputável ao contribuinte, impediu a transmutação do efeito interruptivo da 
instauração da impugnação, em efeito suspensivo e que a prescrição reiniciasse a sua contagem.

5  - Assim sendo, o prazo de prescrição apenas reiniciou a sua contagem, no dia seguinte ao trânsito 
em julgado da impugnação, encontrando -se à data de 04/04/2012 decorridos 11 meses, faltando para 
o prazo da prescrição se completar 7 anos e 1 mês.
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6  - Portanto, pelos motivos expostos, discorda -se respeitosamente da douta sentença, ocorrendo 
omissão de pronúncia e erro de direito, quanto aos fundamentos da procedência da reclamação dedu-
zida pela Autora.

Nestes termos e com o douto suprimento de Vªs. Exªas. Deve a decisão recorrida ser revogada e 
substituída por douto acórdão que julgue não prescritas as dívidas objecto da reclamação dos actos do 
órgão de execução fiscal nos autos supra identificados, assim se fazendo, JUSTIÇA”.

5. Por sua vez, a ora Requerente, em resposta ao recurso interposto pela Fazenda Pública, concluiu 
do modo que se segue:

“1. Com todo o respeito, que sempre nos merece o mui Ilustre Julgador, a mui douta sentença 
recorrida, incorreu em meros lapso calami.

2. Seja como for, estas divergências não alteram a conclusão quanto à verificação, in casu, da 
prescrição

3. Somado o tempo decorrido desde 1/1/1993 até 7/9/1995 (data da reclamação graciosa)  - 2 
anos, 8 meses e 9 dias  - com o que decorreu posteriormente a 20/12/1998 (data em que se completou 
um ano de paragem do processo de impugnação), o prazo de prescrição de 10 anos, aqui aplicável, 
completou -se em 13/4/2006

4. O CPT não prevê nenhuma causa de suspensão do prazo de prescrição e a LGT — que não estava 
em vigor à data da penhora — só o admite em caso de reclamação, impugnação ou recurso ou, ainda, 
“por motivo de paragem do processo de execução em virtude de prestações legalmente autorizadas”, 
que não em virtude de prestação de garantia ou penhora.

5. Em 1/1/2007, já havia decorrido o prazo, de 10 anos, de prescrição da dívida exequenda.
6. Ocorre uma total inércia da Administração Fiscal, na cobrança desta dívida, o que se verifica, 

desde logo, compulsando os autos, pois, depois da penhora efectuada (11/6/1997) apenas foi prestada 
informação, no processo, sobre a existência da impugnação, em 5/6/2006 (já a dívida se encontrava 
prescrita) e proferido despacho de suspensão em 20/4/2008.

7. É, assim, de concluir estar efectivamente prescrita a obrigação tributária em causa
Assim decidindo, mais uma vez será feita, Venerandos Conselheiros, a costumada e verdadeira 

JUSTIÇA.
6. Por Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 30 de Maio de 2012, foi julgado pro-

cedente o recurso e revogada a sentença recorrida, por se entender haver erro de julgamento quanto 
à não ponderação dos efeitos para o prazo de prescrição decorrentes da constituição da penhora, em 
11/6/1997, podendo aí ler -se, entre o mais, que:

“(…) Julgando -se procedente o erro de julgamento, determina -se a correcção da materialidade 
afirmada no ponto K do probatório, acrescentando -se “que foi constituída penhora em 11/06/1997” 
(fls. 50 e 51 verso dos autos).

Vejamos, agora, se ainda é de concluir pela prescrição da dívida exequenda, tal como decidiu a 
sentença recorrida.

Ora, a consideração da penhora, cujo valor é suficiente para garantir a dívida exequenda, vai 
alterar a contagem do prazo de prescrição a partir da impugnação judicial.

Constitui jurisprudência uniforme e reiterada deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no 
Acórdão, de 14/9/2011, proc. n.º 01010/2010, que “das normas contidas nos artigos 169º, n.º 1, do 
CPPT e 49º, n.º 3, da LGT decorre que a execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de 
impugnação judicial que tenha por objecto a legalidade da dívida exequenda «desde que tenha sido 
constituída garantia nos termos do artigo 195º ou prestada nos termos do artigo 199º ou a penhora garanta 
a totalidade da quantia exequenda e do acrescido» e que «o prazo de prescrição legal suspende -se por 
motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de (…) impugnação ou recurso». O que 
significa que, uma vez constituída ou prestada garantia ou realizada penhora de bens suficientes para 
garantia do pagamento da dívida e acrescido, aliada à pendência de processo de impugnação judicial, 
fica legalmente suspensa a execução fiscal até à decisão do pleito, e esta suspensão determina, por 
sua vez, a suspensão do próprio prazo de prescrição que esteja em curso ou daquele que houvesse de 
reiniciar -se por virtude da cessação de algum efeito interruptivo da prescrição”.

Mais adiante pode ainda ler -se, no mesmo Acórdão, em conformidade com jurisprudência assente, 
que “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 (nºs 1 e 2 do artigo 49º 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 art. 169º do CPPT, a paragem 
do processo não releva para efeitos de prescrição, uma vez que, em face do disposto no n.º 3 do art. 49º 
da LGT, a prescrição se suspende também com a paragem da execução”.

Assim sendo, assiste razão à recorrente, na medida em que a LGT veio de facto dar relevância à 
prestação de garantia. Pelo que aplicando o disposto ao caso em apreço, existindo garantia prestada, 
logo que cessou o efeito interruptivo, derivado da impugnação judicial (8/1/2004), o prazo de prescrição 
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ficou suspenso até ao trânsito em julgado do processo de impugnação, ou seja, até 16/3/2011 (1). O que 
significa que é patente que a dívida ainda não prescreveu, mesmo somando períodos anteriores”.

7. É contra este Acórdão que vem o presente pedido de aclaração e de reforma, com base, entre 
outros, nos seguintes argumentos:

a) “(…) O mui douto Aresto, em análise, refere, a ocorrência de novo efeito interruptivo, com a 
instauração da impugnação judicial, em 19/7/2000, quando, como se verifica, a impugnação foi ins-
taurada em 17/12/1997”, como decorre do ponto E) do Probatório.

“Pelo que, consequentemente, ocorreu manifesto lapso, ao determinar que a nova causa interrup-
tiva, derivada da instauração da impugnação, ocorreu à luz da LGT, pois, que o foi, como à evidência 
se verifica, ao abrigo do CPT”.

b) “Refere o mui douto Acórdão a pág. 11, que:“…afigura -se como correcto o julgamento tanto no 
que toca ao efeito interruptivo decorrente da instauração da impugnação judicial (Ponto E do probatório), 
como no que toca ao recomeço desse prazo por virtude da paragem do processo por período superior 
a um ano por facto não imputável ao contribuinte (Ponto G do probatório)…, tudo em conformidade 
com o disposto nos nºs 1 e 2 do artº 49 da LGT, na redacção então vigente”.

“Porém, com o devido respeito, compulsados os autos a fls. 19 verso, verifica -se que, o processo 
de impugnação esteve parado, por mais de um ano e por facto não imputável ao contribuinte, a partir de 
19/12/1997 (data em que foram os autos remetidos à Direcção de Finanças de Coimbra, só voltando a ter 
movimentação em 19/07/2000 quando foram autuados no Tribunal Tributário de 1ª Instância de Coimbra)”.

“(…).
“Relativamente à consideração “tudo em conformidade com disposto nos nºs 1 e 2 do art. 49 da 

LGT na redacção então vigente’,: parece -nos ter, também aqui, ocorrido mero lapso ao determinar 
aplicável os nºs 1 e 2 do art. 49 da LGT, pois, todos aqueles factos ocorreram na vigência do CPT:

A Instauração do processo de reclamação graciosa, em 7/9/95;
A Instauração da Impugnação judicial, em 17/12/1997;
A Penhora foi constituída em 11/06/1 997
A Paragem do processo impugnação a partir de 19/12/1997 completando -se 1 ano de paragem 

do processo. em 20/12/1998
Pelo que,
Deveria ter sido considerado aplicável o nº.1 e 2 do art. 34º.do CPT e não a norma mui douta-

mente indicada”.
“(…)”.
c) “Acresce que:
Refere o mui douto Acórdão, a pág. 13, que:
“…a consideração da penhora, cujo valor é suficiente para garantir a dívida exequenda, vai alterar 

a contagem do prazo de prescrição a partir da impugnação judicial’ (sublinhado nosso)
Ora,
A este respeito, e salvaguardando o devido respeito que nos merecem os Meritíssimos Veneran-

dos Senhores Juízes Conselheiros, a decisão  - “penhora, cujo valor é suficiente para garantir a dívida 
exequenda”  -, é, nesta parte, ininteligível, já que, nela, não se explicitam as razões dessa decisão, pois, 
não conseguirmos entender, com que base ou em que documento, emanado pelo Órgão de Execução 
Fiscal (OEF), se apoiou para considerar que o valor da penhora era suficiente para garantir a dívida 
exequenda,

Pecando, consequentemente, o mui douto acórdão, nesta parte, e mais uma vez com todo o res-
peito, por obscuridade.

(…) este Douto Acórdão também não refere que a penhora garanta o acrescido, não tendo pon-
derado essa questão.

Pelo que, com o devido respeito, não se compreende, a razão de ser de, ter sido considerado que 
o valor da penhora era suficiente.

“Por outro lado, (…)só após a redução da divida exequenda, por pagamento parcial, é que o OEF 
concluiu, por despacho de 20/04/2008, que a penhora se mostra suficiente para garantia.

Elementos, estes, constantes dos autos que, o mui douto Acórdão, por manifesto lapso, não tomou 
em consideração”.

“(…)”
d) “Refere, ainda, a pág. 13, o mui douto acórdão que:
“…na medida em que a LGT veio de facto dar relevância à prestação de garantia.”
Ora,
Conforme o mui douto Acórdão reformando, fixou, em aditamento ao ponto K do probatório, foi 

constituída penhora em 11/06/1997.
“(…)
A penhora, à luz do CPT, não determinava a suspensão do prazo de prescrição, cfr. Jurisprudência 

desse Venerando Supremo Tribunal, vazada no Ac. de 31/1/2007, proc. 1086/06.
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E,
A LGT, só na redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, que entrou em vigor em 1/1/2007, veio de-

terminar no n.º 4 do seu art. 49º, que a prestação de garantia ou a penhora que garanta a totalidade da 
dívida e acrescido suspende o prazo de prescrição.

“(…)Considerando que, todos os factos, com relevância para a contagem do decurso do prazo de 
prescrição, ocorreram na vigência do CPT, como na realidade aconteceu”,

“(…)”.
“Assim, mui respeitosamente, e com a devida vénia, requer -se a aclaração do mui douto Acórdão 

na parte que peca pelas obscuridades supra evidenciadas,
Mais, se requer, nos termos do artº 669º, n.º 2, als, a) e b) do C.P.C, face ao supra exposto, a 

reforma do mui douto acórdão”.
8. O pedido de esclarecimento a que se refere o art. 669º, nº1, alínea a), do CPC tem de fundamentar-

-se em alegação, devidamente demonstrada e aceite de obscuridade ou ambiguidade terminológica ou 
se sentido do decidido, sendo que a decisão só é obscura quando contém algum passo cujo sentido 
seja ininteligível e ambígua quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes e sentidos 
porventura opostos. Ou seja, o requerimento de aclaração/esclarecimento só pode ser atendido no caso 
de se constatar a existência de um vício que prejudique a compreensão do acórdão”.

Por seu turno, como se pode ler no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 19/10/2011, proc n.º 0497/11, 
“Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669º, n.º 2, e 716º do Código de Processo Civil, 
é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha ocorrido manifesto lapso do 
juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, constem do processo 
documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa 
da proferida e que o juiz por lapso manifesto, não haja tomado em consideração. E, como tem enten-
dido tanto este Supremo Tribunal Administrativo como o Tribunal Constitucional, prevê -se a reforma 
da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões de direito, erro esse que terá, 
portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso  - cfr., respectivamente, os acórdãos de 
16 de Novembro de 2000 - recurso n.º 46.455, de 17 de Março de 1999  - recurso n.º 44.495., e de 11 de 
Julho de 2001 - recurso n.º 46.909, e Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, 
p. 444” (acórdão desta Secção do STA de 26/9/07, proferido no recurso n.º 828/06).”

Afigura -se, porém, que, no caso em apreço não se verificam os pressupostos exigidos quer para 
a aclaração do acórdão quer para a sua reforma, como passamos a demonstrar.

Antes demais, importa ter presente que, sendo o objecto de recurso limitado pelas conclusões da 
recorrente, o objecto do Acórdão cuja aclaração e reforma se requer limitou a sua apreciação ao alegado 
pela Fazenda Pública no respectivo recurso, que, por sua vez, se limitou a questionar o facto de a sen-
tença recorrida não ter dado relevância à existência de uma penhora constituída para garantir a dívida 
em 11/6/1997. E, confrontando as conclusões do recurso interposto com a resposta da ora Requerente, 
facilmente se conclui que não lhe assiste qualquer razão.

Vejamos.
Análise atenta do Requerimento de fls. 325 a 330, tendo em atenção especial o invocado nas 

alíneas a), b), e d), sumariados no ponto 7, leva -nos a concluir que o seu objectivo é discordar do sen-
tido do Acórdão sub judice, desde logo, quanto à aplicação das causas de suspensão e de interrupção 
introduzidas pela LGT.

Na óptica da Requerente, como todos os factos suspensivos ou interruptivos terão ocorrido sob a 
égide do CPT, não seria aplicável o regime entretanto introduzido com a entrada em vigor da LGT.

Acontece que em conformidade com jurisprudência reiterada e uniforme deste Supremo Tribunal, 
constituindo a prescrição um facto jurídico em curso à data da entrada em vigor da LGT, as suas regras 
são aplicáveis não só às relações e situações jurídicas que se constituirem após a sua entrada em vigor, 
como também a todas aquelas que, constituídas antes, protelem a sua vida real para além do momento 
da entrada em vigor da lei nova.

Sobre a sucessão no tempo das normas tributárias, designadamente as que disciplinam os diversos 
aspectos do instituto da prescrição, incluindo no que se refere às causas de suspensão e de interrupção, 
existe jurisprudência reiterada e uniforme deste Supremo Tribunal no sentido de que há que distinguir 
entre facto tributário e factos interruptivos/suspensivos do prazo prescricional, sendo que a estes últimos 
se aplicam as normas que vigorarem no momento da ocorrência de tais factos. Assim, no Acórdão de 
13/01/2010 (2), proc. n.º 01148/09, pode ler -se, no respectivo sumário, o seguinte:

“(…)
IV - (…)” no que respeita à sucessão no tempo das normas tributárias que disciplinam os demais 

aspectos do instituto da prescrição das obrigações tributárias, em especial as causas de interrupção e 
de suspensão, o problema tem de ser resolvido “pela aplicação da regra contida no art. 12º da LGT e, 
subsidiariamente, pela regra geral de direito firmando no nosso sistema jurídico e constante no artigo 12º 
do C.Civil, das quais resulta que a lei nova apresenta, em regra, eficácia prospectiva.
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V - Pelo que a solução do problema da aplicação da lei no tempo dessa normas tributárias não 
depende da aplicabilidade do regime do CPT ou da LGT no que concerne à duração do prazo de pres-
crição, não existindo qualquer regra ou princípio que determine a aplicação em bloco de um ou desses 
regimes, até porque não vigora no âmbito do direito obrigacional tributário o princípio da aplicação 
mais favorável ao arguido.

VI - Por força daquela regra da aplicação prospectiva da nova lei, as normas tributárias contidas 
na LGT não se aplicam a factos e efeitos consumados no domínio da lei anterior; mas se essas normas 
definirem o conteúdo (ou efeitos) de relações jurídico -tributárias duradouras, 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 real para além do momento da entrada em vigor da nova regra.

VII - As normas da LGT que instituíram causas suspensivas e interruptivas do prazo de prescri-
ção sem correspondência com as previstas na lei antiga (nº1 e 3 do art. 49º), não dispõem sobre as 
condições de validade formal ou substancial do facto tributário ou da respectiva obrigação, dispondo 
apenas sobre o conteúdo de situações jurídicas que, com base naqueles factos, se constituíram. Isto 
é, essas normas conexionam -se com o direito, sem referência aos factos geradores da obrigação e da 
respectiva prescrição, pelo que nada obsta à aplicação dessas normas da LGT às situações tributárias 
que subsistam à data da sua entrada em vigor.

VIII - Assim sendo, a LGT é competente para determinar e reger os eventos interruptivos e suspen-
sivos que ocorram na sua vigência, ainda que atinentes a prazos prescricionais iniciados na vigência do 
CPT, sem que isso represente um efeito retroactivo da lei nova ou a ofensa aos princípios da legalidade 
e da separação de poderes”.

Verifica -se, assim, que, de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a LGT é com-
petente para determinar e reger os eventos interruptivos e suspensivos que ocorram na sua vigência, 
ainda que atinentes a prazos prescricionais iniciados na vigência do CPT.

E foi o que se passou no caso em análise, sendo desta forma irrelevante que a instauração da im-
pugnação tenha ocorrido em 1997 ou em 2000. O que é facto é que, com a alteração ao art. 49º, n.º 3, 
da LGT, na redacção introduzida pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, ao estabelecer -se que «o prazo de 
prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de paga-
mento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou recurso», este Supremo 
Tribunal passou a adoptar a jurisprudência atrás mencionada, pelo que o que releva é apenas o facto de 
haver impugnação judicial e a execução fiscal estar parada, como acontece no caso em apreço.

Não tem desta forma razão a Requerente quando vem agora alegar, na alínea d) do ponto 7, que a 
“LGT, só na redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, que entrou em vigor em 1/1/2007, veio determinar 
no n.º 4 do seu art. 49º, que a prestação de garantia ou a penhora que garanta a totalidade da dívida e 
acrescido suspende o prazo de prescrição.”

Para além da jurisprudência atrás mencionada em sentido contrário, também JORGE LOPES DE 
SOUSA (3), pondera, referindo -se à redacção dada ao art. 49º, nº3, da LGT pela Lei n.º 100/99, de 26 de 
Julho, que “a paragem do processo de execução fiscal por motivo de reclamação graciosa, impugnação 
judicial ou recurso judicial ocorre nos casos em que o uso desses meios impugnatórios é acompanhado 
de prestação de garantia ou penhora de bens suficientes para pagamento da dívida exequenda e do 
crescido (art. 169º, nº1, do CPPT)”.

E, mais adiante, tendo por referência a redacção dada ao art. 49º da LGT pela Lei 53º -A/2006, de 29 
de Dezembro, o mesmo autor observa que “a redacção dada ao preceito ao estabelecer que «o prazo de 
prescrição suspende -se em virtude de pagamento em prestações legalmente autorizadas, ou enquanto não 
houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao processo, nos casos de reclamação, 
impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão da cobrança da dívida», apenas é ino-
vador na parte em que atribui efeito de suspensão da prescrição à pendência de qualquer oposição…” (4).

Em face do exposto, não encontramos no Acórdão qualquer excerto cujo sentido seja ininteligível 
ou se preste a interpretações diferentes por conter dois sentidos diferentes ou opostos, sendo que o facto 
de se falar na “instauração da impugnação judicial” traduz -se num mero lapso de escrita, tal como aliás 
sustentou a Requerente na resposta às alegações (cfr. ponto 1 das conclusões da resposta ao recurso), 
sem qualquer consequência para a interpretação e aplicação do direito aos factos.

Assiste à Requerente o direito em não concordar com a tese sufragada no Acórdão, mas esta não 
é a sede adequada para o fazer por extravasar o âmbito da aclaração.

Por outro lado, também no que se refere ao alegado na alínea c) do ponto 7, se verifica que a 
Requerente vem agora questionar a suficiência da penhora, quando a este propósito nada referiu na 
resposta ao recurso intentado pela Fazenda Pública, como se pode ver pela leitura das conclusões da 
sua resposta (cfr. ponto 5).

Bastará comparar as conclusões das alegações apresentadas pela Fazenda Pública e a resposta da 
Requerente para se concluir que estamos perante matéria de recurso jurisdicional e não de aclaração 
ou reforma de acórdão.
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Com efeito, quando a Fazenda Pública veio, nas alegações de recurso e respectivas conclusões, 
invocar a questão de não ter sido dado como provada a existência de uma penhora, a ora Requerente 
limitou -se a dizer, em resposta, que “O CPT não prevê nenhuma causa de suspensão do prazo de 
prescrição e a LGT  - que não estava em vigor à data da penhora  - só o admite em caso de reclamação, 
impugnação ou recurso ou, ainda, “por motivo de paragem do processo de execução em virtude de 
prestações legalmente autorizadas”, que não em virtude de prestação de garantia ou penhora (ponto 4 
da Resposta às Alegações da Fazenda Pública).

Por conseguinte, a ora Requerida não questionou na altura devida se “a penhora era de valor su-
ficiente para garantir a dívida exequenda” e “do acrescido “. Nem tão pouco pôs em causa o ponto K 
da matéria de facto dada como provada pela sentença recorrida, onde se refere expressamente que “A 
execução fiscal aludida em D supra, foi suspensa, por despacho de 20/4/2008, por ter sido deduzida 
impugnação judicial e o valor das penhoras efectuadas ser suficiente para garantir a dívida”.

Ora, não tendo a Requerida questionado a matéria de facto mencionada e tendo -se conformado 
com o alegado pela Fazenda Pública não pode servir -se agora do mecanismo da reforma de Acórdão 
para colocar questões que seriam matéria do recurso jurisdicional.

Sempre se dirá, porém, que o auto de penhora consta a fls. 50 e 51 verso dos autos, verificando -se 
que cobre o valor da dívida e do acrescido.

Em suma, pelo que vai exposto, resulta que não ocorre no acórdão visado qualquer obscuridade 
ou ambiguidade que importe esclarecer, não sendo o pedido de aclaração o meio processual adequado 
para obter o reexame da matéria factual e jurídica apreciada ou para reagir contra eventuais erros de 
julgamento, sabido que o ter -se decidido bem ou mal é coisa totalmente diversa da existência de obs-
curidade ou ambiguidade do acórdão.

Por outro lado, pode a Requerente, repete -se, não concordar com a decisão tomada, considerando 
até haver erro de julgamento nessa matéria, porém para esse efeito também não é adequado o pedido 
de reforma do acórdão, pois este apenas logra aplicação, como vimos, quando, por lapso manifesto 
do juiz, tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou qualificação jurídica dos factos, 
ou quando do processo constem documentos ou outros meios de prova plena que imponham decisão 
diversa da proferida por não terem sido tomados em consideração, em resultado, também, de lapso 
manifesto do juiz.

Com efeito, da leitura do acórdão reformando não se extrai que tenham sido cometidos erros desse 
tipo ou que o mesmo contenha qualquer lapso na qualificação jurídica dos factos.

Termos em que a pretensão da Requerente não pode, por isso, proceder.
9. Nestes termos acorda -se em desatender o pedido de aclaração e reforma do Acórdão.
Custas do incidente a cargo da Requerente, fixando -se a taxa de justiça em 1 (uma) UC.

Lisboa, 5 de Setembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Fran-
cisco Rothes.

(1) (Considera -se, assim, irrelevante o despacho de 20/4/2008 a determinar a suspensão da execução.)
(2) (No mesmo sentido, cfr., entre outros, os Acórdãos de 27/07/2011, e de 29/09/2011, procs., respectivamente, nºs 

0710/11 e 0790/11; e Acórdão de 02/02/2011, proc. n.º 038/11.)
(3) (Sobre a Prescrição Tributária, 2ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2010, pp. 52 -53.)
(4) (Cfr. ob. cit., pp. 53 -54.) 

 Acórdão de 5 de Setembro de 2012.

Assunto:

Compensação de créditos tributários (artigo 89.º, n.º 1 do CPPT).

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do CPPT, “Os créditos do executado resultantes 
de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação judicial de 
qualquer ato tributário são obrigatoriamente 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.
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 II — Estando pendente impugnação judicial e encontrando -se a dívida ali discutida 
garantida através de garantia bancária, a compensação efetuada pela Adminis-
tração Tributária viola aquela norma, pelo que não pode manter -se.

Processo n.º 585/12 -30.
Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Recorrido: Secil — Companhia Geral de Cal e Cimento, S. A.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de 

Almada que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela exequente SECIL — Companhia 
Geral de Cal e Cimento, SA, de restituição do montante de 1.117.236,93 euros, acrescido de juros 
indemnizatórios, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A)  - A Administração Tributária regularizou toda a situação peticionada pela então Exequente, 
pois compensou o crédito em causa com uma dívida de IRC referente ao mesmo exercício de 2002, 
em vez de ter procedido ao reembolso dessa quantia.

B) - A compensação foi feita com independência da garantia prestada com referência a 2002, 
até porque esta é sempre suscetível de ser reduzida, nos termos e condições previstos no n.º 10 do 
artº. 199ºdo CPPT

Em face do exposto, deverá:
Anular -se a douta sentença recorrida e considerar -se que a compensação efetuada pela Adminis-

tração Tributária foi legal e correta.
II. A Recorrida contra -alegou, apresentando alegações onde concluiu:
A) Está em causa nos presentes autos a decisão do Tribunal a quo que considerou “parcialmente 

procedente [o] pedido formulado pela exequente [a aqui Recorrida] de restituição do montante de 
€ 1.117.236,93, bem como o pagamento de juros indemnizatórios nos termos do art. 43.º da Lei Geral 
Tributária”.

B) Crédito este que decorre da circunstância de a Administração Fiscal não ter cumprido, de 
forma integral, a sentença proferida no processo de Impugnação Judicial n.º 151/2003 que reconheceu 
à Recorrida o direito ao benefício fiscal à internacionalização.

C) Determinou aquela sentença a “correção da autoliquidação ao exercício de 2002 no sentido de 
ser deduzido o montante de € 997.595,79 referente ao benefício fiscal a que a impugnante tem direito”.

D) Pelo que, por imperativo judicial ficou a Recorrente obrigada, por um lado, a corrigir a liqui-
dação de IRC relativa ao referido exercício  - o que foi efetuado;

E) Mas também a restituir à Recorrente o montante pago em excesso num total de € 1.117.236,93, 
acrescido dos juros legalmente previstos.  - o que não cumpriu.

F) A Administração Fiscal, porém, não só não procedeu ao reembolso da quantia a que estava 
obrigada por força da mencionada decisão judicial, como veio a efetuar, relativamente à Recorrida, um 
ato de compensação de uma dívida de IRC, cuja legalidade estava a ser discutida e que se encontrava 
garantida através de garantia bancária.

G) A douta sentença a quo determinou que a Administração Fiscal restituísse à aqui Recorrida o 
referido montante.

H) A Administração Tributária não se conforma, contudo, com tal decisão por entender que regu-
larizou toda a situação pela Recorrida através de um ato de compensação.

I) Todavia, este ato, para além de ser desconforme à sentença referida, é manifestamente ilegal 
por violação do disposto nos artigos 89.º do CPPT, pelo que não se pode manter na ordem jurídica, 
conforme foi aliás lapidarmente decidido pelo Tribunal a quo.

J) Donde, a decisão do Tribunal a quo é, a todos os títulos, de aplaudir, não merecendo qualquer 
reparo e não tendo violado ou interpretado incorretamente qualquer norma jurídica.

Termos em que, em face da fundamentação exposta e porque a douta sentença bem decidiu, deve 
a mesma ser mantida e negado provimento ao presente recurso apresentado pela fazenda pública, assim 
fazendo Vª. Exas. a costumada justiça.

III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 349/352 e 373 vº, no qual se pronunciou pela 
improcedência do recurso.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1ª) -Em 30/09/2003 deu entrada no extinto Tribunal Tributário de 1ª Instância de Setúbal em nome 

de Secil  - Companhia Geral de Cal e Cimento, SA., uma petição de impugnação judicial referente à 
autoliquidação de IRC de 2002 e nos termos da qual era pedido “deve ser declarado nulo ou anulado 
o ato de autoliquidação referente ao exercício de 2002 no respeitante ao montante de benefícios fiscais 
deduzidos à coleta e ao IRC liquidado, dado que o montante a que a impugnante tem direito a título 
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de benefícios fiscais é de € 999.518,00, pelo que o montante a liquidar deverá ser de € 17.288.497,41” 
(cfr. fls. 1/23 do processo de impugnação judicial n.º 151/2003 em apenso).

2º) -Por sentença proferida em 25/01/2008 deste tribunal foi julgada procedente a impugnação 
judicial n.º 151/2003 e sido consequentemente determinada “a correção da autoliquidação do exercício 
de 2002 no sentido de ser deduzido o montante de € 997.595,79 referente ao beneficio fiscal a que a 
impugnante tem direito” (cfr. fls. 446 dos autos de impugnação n.º 151/2003 em apenso).

3º) -Com data de 05/06/2008 a Secil  - Companhia Geral de Cal e Cimento SA dirigiu ao Diretor 
Distrital de Finanças de Setúbal uma exposição na qual defende a forma de execução das sentenças 
proferidas nos processos nºs 129/2002, 151/2003 e 617/05.7BEALM (como consta de fls. 21/25).

4º) -Com data de 05/06/2008 a Secil  - Companhia Geral de Cal e Cimento SA dirigiu ao Diretor 
Distrital de Finanças de Setúbal um requerimento de execução de julgado pedindo a imediata e plena 
reconstituição da legalidade, executando as sentenças proferidas bem como pedindo a atribuição de 
juros indemnizatórios e juros de mora (como consta de fls. 27/32).

5º) -Em 16/06/2008 foi efetuada a liquidação de IRC do exercício de 2002 com o n.º 2008 
8310033771 encontrando -se corrigida a linha referente aos benefícios fiscais de € 0,00 para € 997.595,79 
e sido apurados juros compensatórios no montante de € 851.297,32 (cfr. fls. 77).

6º) -Em 24/06/2008 foi efetuada a liquidação de IRC do exercício de 2002 com o n.º 2008 
8310034541 encontrando -se corrigida a linha referente aos benefícios fiscais de € 997.595,79 para 
€ 1.759.810,68 e sido apurados juros compensatórios no montante de € 762.671,56 (como consta da 
nota de demonstração da liquidação de fls. 34).

7º) -E em 18/06/2008 foi emitida a demonstração de acerto de contas (compensação) de que re-
sultou o saldo de € 0,00 (fls. 81).

8º) -Na referida demonstração consta a “regularização de doc. anterior nota 2006 00000798120” 
no montante de € 1.117.236,93 (cfr. fls. 81).

9º) -Em 13/11/2006 deu entrada neste Tribunal a petição de impugnação judicial apresentada por 
Secil  - Companhia Geral de Cal e Cimento, SA, e em relação à liquidação de IRC e juros compensa-
tórios n.º 2006 8310036457 do exercício de 2002 e no montante de € 9.289.439,08 tendo dado origem 
ao processo n.º 1017/06.7BEALM (cfr. certidão de fls. 120/271).

10º) -Em 03/09/2006 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3530200601055127 no 
montante de € 9.289.439,08 ao qual está associada a garantia n.º 135 de 2006 (cfr. fls. 93 e 40/42).

11º) -A entidade requerida deve à autora o montante de € 96.179,96 a título de juros compensató-
rios e moratórios, sendo € 45.129,52 de juros compensatórios e € 51.050,44 de juros moratórios (facto 
confessado na alínea C) de fls. 101).

VI. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se, determinada pelo tribunal a 
restituição de 1.117.236,93 euros à recorrida, em sede de execução de julgado, podia a Administração 
Tributária compensar esse valor com dívida da mesma recorrida a ser discutida em impugnação judicial 
garantida por meio de garantia bancária.

Conforme resulta das conclusões das suas alegações, o recorrente entende que regularizou toda 
a situação peticionada pela então Exequente, pois compensou o crédito em causa com uma dívida de 
IRC referente ao mesmo exercício de 2002, em vez de ter procedido ao reembolso dessa quantia.

A recorrida, por sua vez, entende que a Administração Tributária não cumpriu a decisão proferida 
no processo de impugnação judicial já que esta determinou a correção da autoliquidação do exercício 
de 2002 no sentido de ser deduzido o montante de 997.595,79 euros, pelo que a AT estava obrigada 
a corrigir a nova liquidação de IRC — o que foi feito — e a restituir à recorrida o montante pago em 
excesso, o que não foi feito.

O MºP, por sua vez, entende que foi violado o disposto no artº 89º, n.º 1 do CPPT, uma vez que, 
relativamente à dívida de IRC de 2002, foi deduzida impugnação judicial registada sob o n.º 1017/
o6.7BEALM no TAF de Almada, encontrando -se tal dívida garantida. Deste modo, não podia a Admi-
nistração Tributária efetuar, por sua iniciativa, a compensação dos créditos, como efetuou.

Vejamos então.
VI.1. Resulta dos autos que por sentença proferida em 25/01/2008 foi julgada procedente a im-

pugnação judicial n.º 151/2003 tendo sido determinada “a correção da autoliquidação do exercício 
de 2002 no sentido de ser deduzido o montante de € 997.595,79 referente ao beneficio fiscal a que a 
impugnante tem direito” (facto 2º do probatório).

Mais resulta do probatório que em 16/06/2008 foi efetuada a liquidação de IRC do exercício de 
2002 com o n.º 2008 8310033771 encontrando -se corrigida a linha referente aos benefícios fiscais de 
€ 0,00 para € 997.595,79 e foram apurados juros compensatórios no montante de € 851.297,32 e que 
em 24/06/2008 foi efetuada a liquidação de IRC do exercício de 2002 com o n.º 2008 8310034541 
encontrando -se corrigida a linha referente aos benefícios fiscais de € 997.595,79 para € 1.759.810,68 
e sido apurados juros compensatórios no montante de € 762.671,56 (como consta da nota de demons-
tração da liquidação de fls. 34).
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Em 18/06/2008 foi emitida a demonstração de acerto de contas (compensação) de que resultou 
o saldo de € 0,00 (fls. 81), constando na referida demonstração a “regularização de doc. anterior nota 
2006 00000798120” no montante de € 1.117.236,93 (cfr. fls. 81) - (factos provados 5ºa 8º).

Finalmente resulta ainda dos autos que em 13/11/2006 deu entrada no Tribunal a petição de 
impugnação judicial apresentada por Secil  - Companhia Geral de Cal e Cimento, SA, e em relação à 
liquidação de IRC e juros compensatórios n.º 2006 8310036457 do exercício de 2002 e no montante de 
€ 9.289.439,08 tendo dado origem ao processo n.º 1017/06.7BEALM (cfr. certidão de fls. 120/271) e 
que em 03/09/2006 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3530200601055127 no montante de 
€ 9.289.439,08 ao qual está associada a garantia n.º 135 de 2006 (cfr. fls. 93 e 40/42). - (factos 9º e 10º)

Temos então que, na data em que foi efetuada a compensação por iniciativa da Administração 
Tributária, estava a decorrer a impugnação judicial relativa à dívida que se pretendeu compensar, 
encontrando -se esta garantida (garantia prestada em 11.10.2006 — fls. 42).

VI.2. O artº 89º, n.º 1 do CPPT, em vigor à data dos factos, estipulava o seguinte:
“1. Os créditos do executado resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou 

impugnação judicial de qualquer ato tributário são obrigatoriamente 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”.

Ora, conforme provado nos autos e acima referido, na data em que foi efetuada a compensação 
estava pendente impugnação judicial discutindo a legalidade da dívida compensada, sendo ainda certo 
que esta se encontrava garantida por garantia bancária.

Sendo assim, estava vedada à Administração Tributária a possibilidade de compensação que 
efetuou.

Refere o recorrente (conclusão da alínea B)) que a compensação foi feita com independência da 
garantia prestada com referência a 2002, até porque esta é sempre suscetível de ser reduzida, nos termos 
e condições previstos no n.º 10 do artº. 199ºdo CPPT.

Com o devido respeito, não compreendemos o alcance desta alegação, já que da parte final do 
n.º 1 do artº 89º transcrito, resulta com toda a clareza que não pode ter lugar compensação quando 
pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida 
exequenda e a dívida exequenda se mostrar -se garantida nos termos do Código.

Pelo que ficou dito, a compensação em causa nos autos viola o disposto no artº 89º, n.º 1 citado, 
pelo que não pode manter -se.

VII. Nestes termos e pelo exposto nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 
recorrida.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 5 de Setembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 5 de Setembro de 2012.

Assunto:

Dispensa de garantia. Requisitos. Ónus de prova.

Sumário:

 I — Não se verifica a nulidade da sentença por omissão de pronúncia se o juiz cumpriu 
o dever funcional de apreciar e resolver as questões submetidas à sua apreciação e 
enunciou as razões por que julgou não poder conhecer de uma delas, e não integra 
esse vício a falta de ponderação dos meios probatórios constantes dos autos ou 
a falta de ponderação de todos os elementos factuais que as partes consideram 
essenciais para a ilação jurídica que deles pretendem extrair em abono das suas 
teses.

 II — Os recursos jurisdicionais ordinários destinam -se a permitir que um tribunal 
hierarquicamente superior proceda à reponderação ou reapreciação da decisão 
proferida pelo tribunal hierarquicamente inferior, e não a obter decisões sobre 
questões novas, isto é, questões que não foram nem tinham que ser objecto da 
decisão recorrida, salvo se estas forem de conhecimento oficioso e não estiverem 
já resolvidas por decisão transitada em julgado.



2499

 III — A questão da nulidade processual cometida pela administração tributária no pro-
cedimento de dispensa de prestação garantia por alegada omissão da formalidade 
prescrita no artigo 508.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2 do CPC, e o vício de preterição 
de formalidade procedimental por omissão do direito de audição previsto no ar-
tigo 60.º da LGT, não constituem questões de conhecimento oficioso, pelo que não 
tendo sido suscitadas no tribunal “a quo” nem apreciadas na sentença recorrida, 
não podem ser objecto de apreciação em sede de recurso dessa sentença.

Processo n.º 741/12 -30.
Recorrente: José António Teomóteo Chitas.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. JOSÉ ANTÓNIO TEOMÓTEO CHITAS, com os demais sinais dos autos, recorre para o Su-
premo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, proferida em 30/04/2012, 
que julgou improcedente a reclamação que deduziu contra o acto praticado pelo Director de Finanças 
Adjunto de Lisboa (por delegação de competências do respectivo Director de Finanças, publicado no 
DR II Série, n.º 171, de 2/03/2010) de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia 
com vista à suspensão da execução fiscal que contra si corre (por reversão) no Serviço de Finanças de 
Loures -1 para cobrança de dívidas tributárias no montante de total de € 425.796,97.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
A) Por força das regras processuais aplicáveis, subsidiariamente, ao processo de execução fiscal 

(vide artigo 2º, alínea e), do CPPT), o órgão de execução fiscal devia ter dirigido ao Recorrente convite 
no sentido deste juntar ao pedido de dispensa de prestação de garantia os documentos que estivessem 
em falta (e fossem julgados necessários) para a apreciação do respectivo pedido que lhe foi submetido 
antes de, com fundamento em tal falta, proferir despacho de indeferimento.

B) Perante um requerimento deficiente ou indevidamente instruído, designadamente pela falta ou 
insuficiência de documentos de prova, impunha -se que o órgão de execução fiscal, enquanto auxiliar 
na prossecução da justiça, em obediência ao princípio da colaboração com as partes, prevenisse o Re-
corrente sobre eventuais deficiências ou insuficiências das suas alegações ou pedidos, nos termos do 
disposto no artigo 508º, nºs 1, alínea b) e nº2 do CPC.

C) O órgão de execução fiscal deveria proceder ao convite ao aperfeiçoamento do requerimento do 
Recorrente, nos termos previsto no artigo 508º n.º 1 alínea b) (“Convidar as partes ao aperfeiçoamento 
dos articulados, nos termos dos números seguintes”) e n.º 2 (“O juiz convidará as partes a suprir as 
irregularidades dos articulados, fixando prazo para o suprimento ou correcção do vício, designada-
mente quando careçam de requisitos legais ou a parte não haja apresentado documento essencial ou 
de que a lei faça depender o prosseguimento da causa”), ambos do CPC.

D) Não o fazendo, a decisão do órgão de execução fiscal é nula, por violação daquele preceito.
E) Tal facto não impediu o ora Recorrente de sanar tal omissão em sede de reclamação judicial 

contra a decisão de indeferimento proferida pelo órgão de execução fiscal, onde teve a oportunidade 
de apresentar, como apresentou, todos os documentos de prova que reputou necessários e adequados 
a demonstrar o preenchimento dos pressupostos em que fundamentou o seu pedido de dispensa da 
prestação de garantia, inclusive prova testemunhal.

F) Assim sendo, a nulidade processual cometida pelo órgão de execução fiscal, mormente a 
omissão de convite para suprimento do pedido de isenção de prestação de garantia apresentado pelo 
Recorrente, encontra -se sanada.

G) Daí que, a decisão recorrida deveria ter ouvido as testemunhas arroladas antes de proferir 
decisão.

H) Não o fazendo, omitiu o dever de pronúncia estatuído na lei.
I) Ainda que este douto Tribunal assim não o entenda, o que apenas se concede por mera pre-

caução de patrocínio, sempre se dirá que é aplicável in casu o disposto no n.º 1 do art. 60º da LGT, o 
qual tem plena aplicação em sede de processo executivo, nomeadamente, antes da decisão do pedido 
de dispensa de prestação de garantia.

J) No acórdão do STA, de 2/2/2011, rec. n.º 08/11, afirmou -se que “...o despacho de indeferimento 
objecto da presente reclamação qualifica -se como verdadeiro acto administrativo em matéria tributária 
e não como mero acto de trâmite, uma vez que não se confina nos estreitos limites da ordenação in-
traprocessual, antes projecta externamente efeitos jurídicos numa situação individual e concreta – cfr. 
art. 120º do CPA – sendo que a decisão da AT de suspender ou não o processo de execução fiscal por 
virtude da prestação (ou da dispensa) de garantia implica e determina manifestos reflexos na esfera 
jurídica da ora recorrida”.
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K) E, assim, em face dessa definição como acto administrativo e tratando -se, como se trata, de 
um acto administrativo definidor de uma situação jurídica que no caso é desfavorável ao contribuinte, 
aqui Recorrente, impunha -se a sua prévia audição, de acordo com o estatuído nos arts. 100º do CPA 
e 60º da LGT.

L) Ao não se ter pronunciado, como lhe competia, sobre o pedido de dispensa de prestação de 
garantia que lhe foi colocado pelo ora Recorrente, a decisão recorrida violou o disposto no artigo 125º 
do CPPT nos termos do qual “1. Constituem causas de nulidade da sentença a falta de assinatura do 
juiz, a não especificação dos fundamentos de facto e de direito da decisão, a oposição dos fundamen-
tos com a decisão, a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre 
questões que não deva conhecer. (...)” (sublinhados nossos).

M) Estipula o artigo 668º, n.º 1, alínea d), primeira parte, do Código de Processo Civil (CPC), 
aplicável por força do art. 2º alínea e) do CPPT: “É nula a sentença: (...) d) Quando o juiz deixe de 
pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar...”

N) Lida a sentença recorrida, forçoso é concluir -se que a mesma se absteve de emitir qualquer 
pronúncia relativamente à suscitada questão.

O) Impunha -se, nos termos do disposto no artigo 660º, n.º 2, do CPC, que o tribunal a quo se 
pronunciasse sobre o pedido de prestação de garantia que lhe foi colocado pelo Recorrente.

P) Como não o fez, ficou a sentença proferida afectada de nulidade por omissão de pronúncia nos 
termos que decorrem do disposto nos artigos 125º nº1 do CPPT e 668º, nº1, alínea d), do CPC.

Q) Nulidade essa cuja declaração se requer a este Venerando Tribunal.
1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exm.º Procurador -Geral Adjunto neste Tribunal emitiu parecer no sentido de que fosse 

negado provimento ao recurso, com o seguinte discurso argumentativo:
«1. Matéria controvertida:
 - se era de dirigir convite ao requerente de dispensa de garantia, a fim de que juntasse ao pedido 

que efectuou os documentos comprovativos, nos termos do disposto no art. 508.º n.ºs 1 alínea b) e 2 
do C.P.C., aplicável subsidiariamente;

 - se tal falta se sana com a respectiva junção em sede da reclamação posteriormente apresentada 
e se, tendo ainda sido arroladas testemunhas, a sua não audição, implica omissão de pronúncia;

 - se era de proceder a audição prévia, nos termos do disposto no art. 60º n.º 1 da L.G.T., para efeitos 
de decisão a proferir quanto à dispensa de garantia, nos termos do art. 170.º n.º 3 do C.P.P.T..

2. Posição que se defende.
a) Fundamentação.
Segundo o previsto no art. 170.º n.º 3 do C.P.P.T., o pedido de dispensa de garantia deve ser 

instruído como a “prova documental necessária”.
Também de acordo com o art. 170.º n.º 4 do C.P.P.T, a decisão do pedido de dispensa tem de ser 

proferida em 10 dias após a apresentação, o que não parece compatível com a admissibilidade do 
dito convite.

Tal, aliás, já levou ao entendimento de não ser possível proceder à junção da prova necessária 
em momento posterior – assim, se decidiu nos acórdãos do T.C.A. Sul de 3 -5 -2007 e de 15 -5 -2007, 
proferidos nos processos 1715/07 e 1780/07.

Em sede de reclamação, encontra -se previsto que possa vir a ser oferecida prova.
Contudo, a mesma só pode fundar, quanto ao órgão de execução fiscal, que o mesmo venha a 

revogar a decisão proferida – art. 277.º n.º 2 do C.P.P.T. –, o que constitui um acto autónomo ao pra-
ticado, e não parece ter as consequências referidas no leque das questões atrás enunciadas na matéria 
controvertida em segundo lugar.

A audição prévia encontra -se prevista no art. 60.º da L.G.T., antes do indeferimento de pedidos, 
reclamações, recursos ou petições – assim, alínea b) do n.º 1 – sendo dispensada com base em decla-
ração do contribuinte, ou sendo a decisão favorável – assim, ainda o seu n.º 2 alínea a).

Quanto à matéria dos autos, que aparentemente caberia na sua regra geral, não há unanimidade 
jurisprudencial: no sentido da sua aplicação se pronunciaram os acs. do S.T.A. de 14 -12 -2011 proferido 
no proc. 01072/11 e o do T.C.A. Sul de 29 -11 -2011, no proc. 05168/11, com base em se estar face a acto 
lesivo com tutela ainda no art. 100.º do C.P.A.; em sentido contrário, vieram ainda a pronunciar -se os 
acs. do S.T.A. de 7 -12 -11, de 23 -2 -12, de 7 -3 -12 e de 9 -5 -12, nos procs. 0185/12, 059/12, 01054/11 e 
0446/12, sendo que neste último sentido se pronuncia ainda o T.C.A. Norte, conforme acs. de 17 -11 -11 
no proc. 00361/11.6BEVIS, e de 18 -1 -2012, no proc. 361/11.6BECBR.

Segundo estes últimos, tem de haver factos suficientes que justifiquem o contraditório – arts. 3.º 
n.º 3 do C.P.C. e 52.º n.º 4 da L.G.T. –, os quais parecem que não existiam no requerimento de dispensa 
que foi inicialmente apresentado em que o recorrente alegou ter apenas o seu ordenado sem que tivesse 
sequer indicado qual o montante auferido.

b) Conclusão:
Sendo de julgar o recurso interposto improcedente, parece ser de manter o decidido.»
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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:
A) Contra o ora Reclamante corre, por reversão, no Serviço de Finanças de Loures -1, a execução 

fiscal n.º 1520199501601130 e apensos, para cobrança de dívida da EUROISO – Indústria Metalome-
cânica, Ldª, à Segurança Social, no montante de € 425.796,97, relativa aos anos de 1994 a 1996 e 1998 
a 2000 – cfr. Informação de fls. 3 e Proc. de execução fiscal;

B) O ora Reclamante foi citado em 02/02/2010 e deduziu oposição à execução, autuada em 
03/03/2010 – cfr. Informação de fls. 3;

C) Também em 03/03/2010 requereu o ora Reclamante a dispensa de prestação de garantia que 
não instruiu com qualquer elemento ou requerimento de prova – cfr. Informação de fls. 3 e doc. de 
fls. 136 a 138;

D) O requerimento referido em C) foi indeferido por despacho do Director de Finanças Adjunto, 
de 22/08/2011, exarado sobre informação dos serviços a fls. 168, para cuja fundamentação se remete, 
dando -se aqui por integralmente reproduzidos aqueles despacho e informação;

E) O ora Reclamante foi notificada da decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação 
de garantia em 06/10/2011 – cfr. Informação de fls. 3;

F) A presente Reclamação foi deduzida em 17/10/2011 – carimbo de entrada aposto pelo Serviço 
de Finanças a fls. 7 e Informação de fls. 3.

3. Sabido que são as conclusões da alegação do recorrente que delimitam o objecto e o âmbito do 
recurso (1) – artigos 684º n.º 3 e 690º n.º 1 do Código de Processo Civil – as quais, enquanto proposições 
sintéticas dos fundamentos de facto e/ou de direito por que se pretende a alteração ou a anulação de 
decisão recorrida, têm de ser lidas no contexto da respectiva alegação do recurso, e sabido que o tribunal 
não pode conhecer de questões não compreendidas nas conclusões (salvo tratando -se de questões de 
conhecimento oficioso), conclui -se que as questões que o recorrente coloca à apreciação deste Tribunal 
consistem em saber se a sentença recorrida se encontra ferida de nulidade por omissão de pronúncia e 
se padece de erro de julgamento em matéria de direito, na medida em que:

− no procedimento de dispensa de garantia a administração tributária devia ter dirigido um convite 
ao requerente para que juntasse os documentos comprovativos da matéria alegada, em conformidade 
com o disposto no art.º 508.º n.ºs 1 alínea b) e 2 do Código de Processo Civil, constituindo essa omissão 
uma nulidade processual, por integrar uma irregularidade com influência no exame ou na decisão da 
causa. E tendo o Mmº Juiz julgado correcto e legal o acto reclamado sem ter em atenção essa situação, 
incorreu em erro de julgamento;

− considerando -se como sanada essa falta com a apresentação de prova na p.i. da reclamação, 
designadamente com o oferecimento da prova testemunhal arrolada, a falta de produção dessa prova 
implica a nulidade da sentença por omissão de pronúncia;

− tendo o reclamante formulado perante o tribunal o pedido de dispensa de garantia, impunha -se 
ao juiz que se pronunciasse sobre esse pedido, nos termos do disposto no art.º 660.º, n.º 2 do Código 
de Processo Civil, implicando a ausência dessa pronúncia a nulidade da sentença por omissão de 
pronúncia;

− a decisão de indeferimento do pedido de dispensa de garantia devia ter sido precedida de audi-
ção prévia do requerente, em conformidade com o disposto no art. 60º n.º 1 da LGT, tendo o Mmº Juiz 
incorrido em erro de julgamento ao desprezar a violação desse preceito legal.

Importa, primeiramente, verificar se a sentença padece da nulidade que o Recorrente lhe imputa, 
e só no caso de se concluir que tal vício não se verifica haverá que conhecer do alegado erro de julga-
mento que lhe é assacado.

3.1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO DE PRONÚNCIA.
Segundo o disposto no artigo 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 

é nula a sentença quando ocorra “a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar ou a 
pronúncia sobre questões que não deva conhecer”.

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

Assim, embora o julgador não tenha que analisar todas as razões ou argumentos que cada parte 
invoca para sustentar o seu ponto de vista, incumbe -lhe o dever funcional de apreciar e resolver todas 
as questões submetidas à sua apreciação, isto é, todos os problemas concretos que haja sido chamado 
a resolver no quadro do litígio (tendo em conta o pedido, a causa de pedir e as eventuais excepções 
invocadas), ficando apenas exceptuado o conhecimento das questões cuja apreciação e decisão tenha 
ficado prejudicada pela solução dada a outras.
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Donde decorre que não existe omissão de pronúncia quando o tribunal não pondera os meios 
probatórios constantes dos autos ou não considera todos os elementos factuais que as partes conside-
ram essenciais para a ilação jurídica que deles pretendem extrair em abono das suas teses, pois saber 
se determinados factos deviam ou não ter sido objecto de apreciação (para serem julgados provados 
ou não provados), é matéria que se coloca já no âmbito da validade substancial da sentença, que não 
no da sua validade formal.

Neste contexto, torna -se essencial examinar o acto reclamado, as questões colocadas ao tribunal 
de 1ª instância na reclamação que contra esse acto foi deduzida, bem como o teor da sentença recorrida, 
para se verificar se ocorreu ou não a arguida nulidade.

O acto reclamado contém a motivação vertida na informação documentada a fls. 168 dos autos, 
para a qual o Mmº Juiz expressamente remeteu no julgamento da matéria de facto [cfr. alínea D) do 
probatório], acto que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia com a seguinte argu-
mentação:

«(...)
2.5.1. De conformidade com o disposto no n.º 4 do artº. 52º da LGT, a administração tributária 

pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua prestação 
lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência 
de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, desde que, em qualquer dos 
casos; a insuficiência ou inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado.

2.5.2 O procedimento de isenção da prestação de garantia é regulamentado pelo art.º 170.º do 
CPPT, determinando o seu n.º 3 que o pedido de dispensa deve ser fundamentado de facto e de direito 
e instruído com a prova documental necessária;

2.5.3. De facto, tal como resulta do n.º 1 do art.º 74º da LGT, o ónus da prova dos factos cons-
titutivos dos direitos da administração tributária ou dos contribuintes recai sobre quem os invoque, 
neste caso sobre o executado;

2.5.4. Sobre este assunto, pronunciou -se o Supremo Tribunal Administrativo, através do seu 
Acórdão de 17/12/2008, proferido pelo Pleno da Secção de Contencioso Tributário, no âmbito do proc. 
327/08, considerando que, “é sobre o executado que pretende a dispensa de garantia, invocando explicita 
ou implicitamente o respectivo direito, que recai o ónus de provar que se verificam as condições de que 
tal dispensa depende, pois trata -se de factos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido”;

2.5.5. Cabe então apurar se se encontram preenchidos os pressupostos legais que determinam a 
dispensa da prestação de garantia, bem como os que resultam das instruções veiculadas pelo oficio-
-circulado n.º 60.077 de 29/07/2010 da DSGCT:

a. Quanto ao prejuízo irreparável, o executado nada refere.
b.Quanto à manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhorá-

veis, (...) invoca o requerente não dispor de bens ou rendimentos penhoráveis que lhe permitam prestar 
uma garantia para um processo de execução que tem um valor de € 425.756,97, bem como não ter 
rendimentos fixos mensais que lhe permitam obter uma garantia bancária.

2.5.6. Acresce que, o executado deve ainda demonstrar que, em qualquer dos casos, a insufi-
ciência ou inexistência de bens não é da sua responsabilidade;

2.6.7. A este propósito, cumpre referir que aquela responsabilidade deve ser entendida “em termos 
de dissipação dos bens com o intuito de diminuir a garantia dos credores”;

2.6.8. Quanto a este último requisito legal o requerente alega, sem provar, que não lhe é imputável 
a falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis;

2.6.9. Os pressupostos relativos ao prejuízo irreparável e à manifesta falta de meios económico, 
revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, são alternativos, enquanto que o pressuposto relativo 
à irresponsabilidade do executado pela inexistência ou insuficiência de bens é sempre de verificação 
necessária;

2.6.10. O executado alega, sem provar, encontrar -se numa situação económica que não lhe 
permite angariar uma garantia de valor suficiente para prestar no processo de execução fiscal por 
nomeadamente:

a) viver exclusivamente do seu ordenado, e o seu cônjuge se encontrar numa situação de desem-
prego;

b) que com os rendimentos auferidos pelo executado o agregado tem de fazer face às despesas, 
como pagamento da renda de casa, consumos de água, luz e gás, alimentação saúde;

c) não ser proprietário de quaisquer bens imóveis ou móveis sujeitos a registo;
d) não ser titular de depósitos a prazo ou de aplicações financeiras.
Porém, por consulta aos elementos disponíveis foi possível apurar o seguinte:
a) O executado auferiu em 2010 rendimentos de trabalho dependente no valor anual de 433.110,00 

pagos pela sociedade PRECISOMATIC  - METALOMECÂNICA, SA, NIPC (...);
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b) O cônjuge do executado, também executada neste PEF,(...) auferiu nos anos de 2004 a 2008, 
rendimentos de trabalho dependente pagos pela mesma entidade e que no ano de último ano foram 
no valor € 30.500,00;

c) à data da sua constituição a PRECISOMATIC era uma sociedade comercial por quotas e seu 
sócio -gerente era o executado José António Teomoteo Chitas, actualmente é uma sociedade anónima 
com o capital social de € 360.000,00 e o presidente do conselho de administração Pedro Miguel Duarte 
Chitas, filho dos executados;

d) Os executados têm conta bancária, pelo menos aquela que declararam na mod. 3 IRS e que 
lhes permitiu que o reembolso do imposto fosse feito por transferência bancária;

e) O executado foi sócio fundador e gerente das sociedades TOOLPOR Indústria Metalomecânica, 
Lda. e EUROISO Indústria Metalomecânica, Lda.

f) O executado foi já proprietário do prédio urbano inscrito na matriz (...) e do prédio rústico 
inscrito na matriz (...). Estes prédios foram vendidos em 2000/11/14 à sociedade (...), sociedade não 
residente sem estabelecimento estável, que por sua vez os vendeu em 2006 -04 -18 MARIA (...), contabi-
lista da TOOLPOR, Lda. e da PRECISOMATIC, Lda., sociedades de que o executado foi sócio -gerente;

2.6.11. Estas ligações levam a suspeitar que o desemprego do cônjuge do executado não é invo-
luntário e que a alienação dos imóveis foi feita com intuito de diminuir a garantia dos credores. As 
dívidas são anteriores à alienação dos bens;

2.6.12. 0 Requerente alega que não tem contas a prazo ou aplicações financeiras, mas não escla-
rece qual o destino dado ao produto da venda dos imóveis ou participações sociais;

2.6.13. Diz pagar renda de casa, facto que não provou, verificando -se através do anexo H modelo 
3 de IRS que não foram declaradas rendas pagas;

2.6.14. Assim, não tendo o executado demonstrado a falta ou insuficiência de bens penhorá-
veis, nomeadamente contas a prazo, aplicações financeiras ou participações sociais, bem como não 
demonstrou a falta de responsabilidade na insuficiência de bens penhoráveis, não se poderá concluir 
pela verificação dos pressupostos que permitem a dispensa de garantia, uma vez que lhe competia 
fazer prova da verificação dos pressupostos para a dispensa de garantia, o que não fez.».

Inconformado com tal decisão, proferida por entidade da administração tributária distinta do órgão de 
execução fiscal (2), em procedimento tributário autónomo que corre paralelamente ao processo de execução, 
o executado apresentou reclamação judicial para o tribunal tributário de 1ª instância, ao abrigo da norma 
contida no artigo 276.º do CPPT (3) e no artigo 103.º da LGT, invocando, essencialmente, o seguinte:

i. para indeferir o pedido de dispensa de prestação de garantia, a Administração Tributária baseou -se 
em meras suspeitas e factos ocorridos há vários anos, os quais não são suficientes nem idóneos para “fazer 
qualquer prova no sentido de que, a insuficiência ou a inexistência de bens ou a falta de capacidade para 
prestar garantia no processo ora em causa seja da responsabilidade do Reclamante”. E para “rebater 
todos os factos alegados pela Administração Tributária, por forma a fazer contraprova dos mesmos, 
demonstrando, outrossim, a situação financeira actual do Reclamante”, alega factos para contestar a 
veracidade e a pertinência dos elementos factuais aduzidos no acto reclamado (artigos 4.º a 44.º da p.i.);

ii. por outro lado, em face do que ora alega e da prova que agora oferece para demonstrar a sua 
situação financeira, defende que o tribunal deve considerar como preenchidos todos os requisitos pre-
vistos no art.º 52.º, n.º 4 da LGT para deferir o pedido de dispensa de prestação de garantia (artigos 45.º 
a 48.º da p.i.);

iii. por fim, invoca que a actuação da Administração deve ser subsumida ao instituto do abuso de 
direito, uma vez que no processo de oposição que deduziu à execução fiscal invocou a prescrição da 
dívida exequenda e a caducidade do direito à liquidação (artigos 49.º e segs. da p.i.).

A sentença recorrida julgou improcedente a reclamação por entender, em suma, que era ao exe-
cutado/requerente que incumbia provar, junto da entidade administrativa competente, a insuficiência 
de meios económicos para suportar os encargos decorrentes da prestação da garantia necessária para 
caucionar uma dívida de € 425.756,97, pois que segundo o n.º 3 do art.º 170.º do CPPT 0 pedido “deve 
ser fundamentado de facto e de direito e instruído com a prova documental necessária”, e nos termos 
do n.º 1 do art.º342.º do C.Civil “Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos cons-
titutivos do direito alegado”.Prova que o Requerente não fez, pois nem instruiu o pedido de dispensa 
de prestação garantia que dirigiu à autoridade administrativa com competência para autorizar a sua 
pretensão com prova do alegado, nem requereu no procedimento a produção de qualquer prova, tendo-
-se limitado a alegar, sem tentar demonstrar, a sua falta de meios económicos.

Como aí se deixou afirmado, «... o ónus da prova dos requisitos de que depende e a dispensa de 
prestação de garantia cabe ao interessado e não à Administração Tributária. E tal prova tem de ser 
produzida logo com o requerimento de dispensa ou, pelo menos, requerida até esse momento (...).

Limitando -se a Reclamante a requerer a dispensa de prestação de garantia desacompanhada de 
qualquer elemento de prova sobre os requisitos de que depende, no erróneo entendimento de que o 
ónus recai sobre a Administração Tributária, nenhuma censure merece a decisão de indeferimento do 
pedido sustentada na falta de prova quanto aos pressupostos de que depende.
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E assentando a decisão de indeferimento na falta de prova dos requisitos de que depende a 
dispensa, não pode a Reclamante pretender agora questionar os pressupostos da decisão através da 
demonstração superveniente dos factos que integram tais requisitos ou com base em factos superve-
nientes, razão pela qual seria inútil proceder à inquirição das testemunhas arroladas.».

Daqui resulta, pois, a nosso ver, que a decisão recorrida apreciou a questão suscitada no que toca 
ao apelo que o reclamante dirigiu ao tribunal para que julgasse, face à matéria que alegou na petição 
inicial da reclamação e da prova aí oferecida, como preenchidos todos os requisitos legais para o defe-
rimento do pedido de dispensa de prestação de garantia, tendo -a decidido no sentido de que a alegação 
e prova dos requisitos para a autorização de dispensa de prestação de garantia tinha de ser feita perante 
a autoridade tributária que goza de competência para conceder essa autorização e cuja actuação está a 
ser sindicada pelo tribunal, a este incumbindo apenas examinar a legalidade dessa actuação à luz dos 
pressupostos enunciados no acto reclamado, não podendo o interessado vir a tribunal fazer a alegação 
e demonstração superveniente da verificação desses requisitos com vista a colher do tribunal a referida 
autorização. Razão por que julgou inútil proceder à produção da prova oferecida pelo Reclamante.

E esta pronúncia, nos termos que ficaram expressos, tem -se como suficiente e legal para efeitos 
das exigências decorrentes da alínea d) do n.º 1 do art. 668º do Código de Processo Civil, independen-
temente da bondade do assim decidido – questão que se subsume já a eventual erro de julgamento e 
não à nulidade por omissão de pronúncia.

Neste enfoque, e considerando ainda, como acima se deixou já referido, que não há omissão de 
pronúncia quando o tribunal não pondera os meios probatórios oferecidos ou não considera os elementos 
factuais que as partes consideram essenciais para a ilação jurídica que deles pretendem extrair, nunca 
poderia proceder a arguida nulidade da sentença por falta de produção da prova testemunhal arrolada.

Em conclusão, não assiste razão ao Recorrente quando argui a nulidade da sentença, tendo em 
conta que essa arguição vinha unicamente alicerçada na omissão de pronúncia sobre o pedido de dis-
pensa da prestação de garantia que formulou na reclamação dirigida ao tribunal, e na falta de produção 
da prova testemunhal que para o efeito arrolou na p.i. dessa reclamação judicial.

3.2. DO ERRO DE JULGAMENTO.
Como se viu, o Recorrente invoca que a sentença padece de erro de julgamento na medida em que 

julgou correcta e legal a decisão reclamada sem ter em atenção que fora cometida uma nulidade proces-
sual no procedimento tributário, traduzida na omissão de convite para que fossem juntos documentos 
comprovativos da matéria alegada sobre a insuficiência de meios económicos, o que constituiria, na 
sua óptica, violação do comando legal contido no art.º 508.º n.ºs 1 alínea b) e 2 do Código de Processo 
Civil. Para além disso, teria incorrido em erro ao julgar correcta e legal a decisão reclamada sem ter 
em atenção que ela fora proferida sem prévia audição do requerente, com o que se teria preterido a 
formalidade procedimental imposta pelo art. 60º n.º 1 da Lei Geral Tributária.

Trata -se, porém, de questões que não foram suscitadas perante o Tribunal “a quo” e que não 
foram, por isso, enfrentadas ou conhecidas na sentença recorrida, só tendo sido invocadas no presente 
recurso jurisdicional.

Ora, como é por demais sabido, por constituir posição constante e pacífica da jurisprudência e da 
doutrina4, os recursos jurisdicionais ordinários destinam -se a permitir que um tribunal hierarquicamente 
superior proceda à reponderação ou reapreciação da decisão proferida pelo tribunal hierarquicamente 
inferior, e não a obter decisões sobre questões novas, isto é, questões que não foram nem tinham que 
ser objecto da decisão recorrida, salvo se estas forem de conhecimento oficioso e não estiverem já 
resolvidas por decisão transitada em julgado.

Os recursos visam, pois, modificar a decisão de que se recorre, tendo em conta que o seu objec-
tivo é eliminar eventuais erros de apreciação e de julgamento verificados naquela decisão, como aliás 
resulta do disposto nos arts. 676º, n.º 1, do Código de Processo Civil (subsidiariamente aplicável ao 
contencioso tributário por força do art.º 2.º, alínea e) do CPPT) e se pode confirmar, por exemplo, pela 
definição do conteúdo necessário das alegações de recurso e respectivas conclusões (cfr., em especial, 
os nºs 1 e 2 do artigo 690º ou o n.º 1 do artigo 690º -A do mesmo Código), ressalvando -se, naturalmente, 
a hipótese de se tratar de questões de conhecimento oficioso

Ora, no caso vertente, as questões que o recorrente afirma terem sido erradamente julgadas – e 
que se reconduzem, por um lado, à nulidade processual cometida no procedimento que correu perante a 
administração tributária para apreciação do pedido de dispensa de garantia, por omissão de formalidade 
prescrita no art.º 508.º n.º 1, alínea b), e n.º 2 do CPC, isto é, por omissão de convite para junção de 
prova, e, por outro lado, à preterição de formalidade procedimental por omissão do direito de audição 
previsto no art.º 60.º da LGT – não só não foram colocadas ao tribunal “a quo”, como não constituem 
questões de conhecimento oficioso.

Na verdade, enquanto a aludida nulidade processual tinha de ser arguida pela parte interessada 
nos termos e prazos previstos nos art.ºs 202.º e segs. do CPC, não constituindo uma nulidade de que 
o tribunal pudesse conhecer oficiosamente, a falta de audição do interessado nos termos do art.º 60.
º da LGT consubstancia um vício procedimental que se repercute no acto final desse procedimento e 
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que apenas pode conduzir à anulação desse acto, tendo, assim, de ser arguido pela parte nos termos e 
prazos previstos na lei, e não a todo o tempo como acontece com os actos feridos de nulidade.

Com efeito, no domínio do direito administrativo, do qual o direito tributário constitui área especial, 
rege o princípio geral da anulabilidade, só sendo feridos de nulidade, invocável a todo o tempo, «os actos 
a que falte qualquer dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma 
de invalidade», sendo anuláveis todos «os actos administrativos praticados com ofensa dos princípios 
ou normas jurídicas aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção», tudo em conformidade 
com o preceituado nos artigos 133.º e 135.º do Código de Procedimento Administrativo.

Nestes termos, não estando em causa matéria de conhecimento oficioso, não podia o Tribunal “a 
quo” ter conhecido, como efectivamente não conheceu, das aludidas questões, não logrando, assim, 
êxito o invocado erro de julgamento que teria sido cometido na sentença.

E não podendo, igualmente, o Tribunal “ad quem” conhecer de tais questões, a decisão recorrida 
é de manter.

4. Termos em que acordam os juízes deste Supremo Tribunal em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 5 de Setembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Sil-
va — Lino Ribeiro.

(1) (O âmbito do recurso é triplamente delimitado: primeiro, pelo objecto da acção e pelos eventuais casos julgados 
formados na 1ª instância; segundo, pela parte dispositiva da sentença que for desfavorável ao recorrente ou pelo fundamento ou 
facto em que a parte vencedora decaiu; terceiro, pelas questões colocadas nas conclusões do recurso – Vide sobre esta matéria, 
Miguel Teixeira de Sousa, in “Estudos Sobre o Novo Processo Civil”, Lex, Lisboa, 1997, págs. 460 -461 e Fernando Amâncio 
Ferreira, in “Manual dos Recursos”, Almedina, Coimbra, 2000, págs. 103 e segs.)

(2) (No caso vertente, a entidade competente para autorizar a dispensa de prestação de garantia é o órgão periférico 
regional (Direcção de Finanças de Lisboa) e não o órgão da execução fiscal (Serviço de Finanças de, uma vez que o valor da 
dívida exequenda (€ 425.756,97) é superior a 500 Unidades de Conta, em conformidade com o disposto no n.º 8 do art.º 199.º 
do CPPT, conjugado com o n.º 2 do art.º 197.º do mesmo Código.)

(3) (Segundo o qual, as decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras autoridades da administração tributária 
que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiros são susceptíveis de reclamação para o 
tribunal tributário de 1ª instância.)

(4) (Sobre a matéria, veja -se, designadamente, ABRANTES GERALDES, in “Recursos em Processo Civil, Novo Regime”, 
pág. 23, ou LOPES DO REGO, in “Comentários ao Código de Processo Civil”, Volume I, 2.ª Edição, pág. 566., e AMÂNCIO 
FERREIRA, in “Manual dos Recursos em Processo Civil,” 9.ª Edição, pág. 153 a 158.) 

 Acórdão de 5 de Setembro de 2012.

Assunto:

Sigilo bancário. Pressupostos. Utilização de elementos abrangidos pelo sigilo bancário.

Sumário:

 I — A autorização de acesso à informação bancária prevista no artº 129º, n.º 6 do 
CIRC (na redacção anterior ao decreto -lei 159/2009 de 13.07) tinha como única 
finalidade a comprovação do pedido de demonstração a que alude aquele nor-
mativo.

 II — Tratava -se de procedimento previsto no Capitulo VIII do Código do IRC, referente 
às garantias dos contribuintes e que tinha como objectivo a prova pelo sujeito 
passivo do preço efectivo na transmissão de imóveis permitindo -lhe assim obviar 
à aplicação do disposto no artº 58 -Aº n.º 2 do mesmo diploma legal (correcções 
ao valor de transmissão de direitos reais sobre bens imóveis).

 III — Obtida a autorização do sujeito passivo de acesso às suas contas bancárias no 
âmbito de um procedimento para os efeitos do artº 129º, n.º 6 do Código do IRC, 
essa informação bancária não pode ser utilizada pela Administração Fiscal para 
fundamentar correcções efectuadas no âmbito de outro procedimento contra o 
mesmo sujeito passivo, em sede de IRS e com avaliação indirecta da matéria tri-
butável com base em manifestações de fortuna, nos termos dos arts. 87º, alínea f) 
e 89. -A, n.º 5, alínea a), da Lei Geral Tributária, sem que neste procedimento se 
observem as normas que regulam a sua obtenção, nomeadamente os artigos 63º 
e 63º -B ns. 4 e 5 da Lei Geral Tributária.
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Processo n.º 837/12 -30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: José Pedro Teixeira Paredes.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1. Vem o Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira recorrer para este Supremo Tribu-

nal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 24 de Maio de 2012, que, na sequência 
de recurso interposto ao abrigo do artº 89º -A, ns. 7 e 8 da Lei Geral Tributária anulou a decisão de 
fixação do rendimento colectável de José Pedro Teixeira Paredes, em sede de IRS e com referência aos 
exercícios de 2008 e 2009, no montante de € 376.497,97.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«I  - O procedimento de inspecção tributária tem como objectivos a observação das realidades 

tributárias, a verificação das obrigações tributárias e a prevenção das infracções tributárias.
II  - A descoberta da verdade material constitui orientação primária do procedimento inspectivo.
III  - A busca da verdade material, em execução do princípio do inquisitório, corresponde a um 

relevante princípio constitucional da tributária, o da igualdade fiscal, pautada pela capacidade contri-
butiva.

IV  - A capacidade contributiva constitui o fulcro do sistema fiscal português.
V  - A jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido a possibilidade de ser utilizada infor-

mação bancária obtida ao abrigo de um procedimento para fundamentar correcções a realizar noutro 
procedimento.

VI  - A informação bancária utilizada no procedimento inspectivo ora controvertido foi obtida após 
autorização expressa do contribuinte em sede de procedimento para prova do preço efectivo (129º do 
CIRC).

VII  - No artigo 129º do CIRC não consta qualquer norma que proíba a utilização da informação 
bancária obtida nesse procedimento.

VIII  - O contribuinte que autorize o acesso à sua informação bancária no propósito disso beneficiar 
de forma directa ou indirecta, não deixará de antecipar a possibilidade dessa informação ser utilizada 
simultaneamente em seu benefício e em seu prejuízo, não se formando por isso qualquer confiança 
merecedora de tutela.

IX  - Se a Administração Fiscal tem na sua posse informação bancária cujo acesso foi expressamente 
autorizado pelo contribuinte, não tem sentido obrigar à instauração de um procedimento de derrogação 
do sigilo bancário para obter informação que já foi previamente obtida de forma legal.

X  - A jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido a possibilidade de ser utilizada infor-
mação bancária obtida ao abrigo de um procedimento, para fundamentar correcções a realizar noutro 
procedimento, sem necessidade de condicionar a sua utilização à realização de um novo procedimento 
de derrogação do sigilo bancário.

XI  - Assim sendo, o tribunal de primeira instância ao decidir em sentido contrário ao exposto não 
procedeu à correcta interpretação das normas legais previstas nos artigos 129º do CIRC, 63º  -B da LGT 
e 146º -A e ss. do Código de Procedimento e Processo Tributário».

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – A Exmª Procuradora -Geral Adjunta emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso 

sufragando a manutenção da sentença recorrida «pelos fundamentos que dela constam».
4  - Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à confe-

rência.
5 - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
«1 - A “Invictus  - Compra e Revenda de Imóveis SA.” (doravante Invictus) solicitou, de acordo 

com o disposto no artigo 139 do CIRC, a validação dos preços dos imóveis alienados em 2009 por um 
valor inferior aos respectivos valores patrimoniais. (facto admitido por acordo).

2. Para o efeito referido em i) a Invictus e os seus administradores autorizaram a Administração 
Fiscal a aceder aos seus dados bancários, com referência a 2008 e 2009, conforme exige o artigo 139 
n.º 6 do CIRC (facto admitido por acordo).

3. O ora recorrente, é um dos administradores da Invictus, que deu autorização de acesso aos 
movimentos das suas contas bancárias de 2008 e 2009, para efeitos de validação dos preços de venda, 
pela Invictus, de diversas fracções imobiliárias, (facto admitido por acordo).

4. Em resultado desse acesso, a A.T., detectou depósitos em dinheiro nessas contas, concluindo 
que poderiam ser rendimentos não declarados, cfr. relatório junto ao PA.

5. As conclusões da A.T encontram -se exaradas no relatório constante do PA de fis. 52 a 90 
e que aqui se dão por integralmente reproduzidas, mas cujos extractos a seguir se transcrevem: 
«(..) A empresa INVICTUS Compra e Revenda de Imóveis, Sa4..), requereu nos termos do artº 139. do 
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código do (...) IRC - anterior 129  - a validação dos preços de venda de diversas fracções imobiliárias 
que a mesma alienou no exercício de 2009, por montantes inferiores aos valores patrimoniais fixados 
para as respectivas fracções. (...) Para este efeito, a INVICTUS e os seus administradores autorizaram 
a Administração Fiscal a aceder aos seus dados bancários com referência a 2008 e 2009, conforme 
exige o art -º139 n.º 6 do código do IRC. (...) Neste âmbito, José Paredes, presidente do Conselho de 
Administração e accionista maioritário dessa sociedade, deu consentimento à Administração Fiscal 
para aceder a todos as informações e documentos bancários a seu respeito,(...) Em resultado dessa 
autorização, identificaram -se diversas contas bancárias tituladas pelo sujeito passivo em análise.(...) 
Na análise a essas contas, foram detectados inúmeros depósitos em numerário cuja origem é desconhe-
cida. (...) Dado que esses depósitos poderão ser rendimentos não declarados, foi proposta fiscalização 
ao sujeito passivo em questão. (...) Em 17.08.2010, deu entrada na Direcção de Finanças do Porto 
informação proveniente da Direcção Finanças de Faro, em que identifica José Paredes como contri-
buinte que auferiu rendimentos de vendas de diversos imóveis, tendo os mesmos sido considerados 
na esfera pessoal do sujeito passivo  - categoria G  -, quando parecem configurar rendimentos de uma 
actividade comercial —categoria B.(..)AMBITO E INCIDÊNCIA TEMPORAL(...)Incidência temporal: 
2008 e 2009(..) ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO/ACTIVIDADE EXERCIDA(....)Nos exercícios em 
análise, além de rendimentos de trabalho dependente, o sujeito passivo declara exercer a actividade 
de ‘Actividade de Avaliação de Risco e Danos”. (...) O sujeito passivo José Paredes entregou as suas 
declarações de rendimentos com os seguintes valores declarados:(...) Os imóveis transaccionados 
por José Paredes, em 2008 e 2009, e os correspondentes intervenientes foram os seguintes: (...)Não 
foram identificados bens no património imobiliário do sujeito passivo além dos relacionados com as 
aquisições e vendas já identificados.(...) Os veículos utilizados pelo sujeito passivo são propriedade 
da INVICTUS. (..)Incremento Patrimonial não Justificado  - Categoria G

— Fundamentação para aplicação de métodos indirectos..) Depósitos em numerário em contas 
bancárias de que é titular José Teixeira (...) José Paredes concedeu, em 19.05.202 o, autorização para 
a Administração Fiscal aceder à sua informação bancária com referência aos exercícios de 2008 e 
2009. (...) Consequentemente, foi solicitado ao Banco de Portugal para que divulgasse junto de todas as 
instituições financeiras o nosso pedido de identificação das contas bancárias tituladas pelos adminis-
trador José Paredes, de que resultou a identificação das seguintes contas bancárias (com movimento) 
(...) Nessas contas bancárias constavam os seguintes depósitos em numerário:(…..) Notificação a José 
Paredes para identificar a fonte dos depósitos em numerário (...) Em 15 -07 -2001, notifique José Pare-
des para, entre outras situações: Identificar, comprovadamente, a origem dos depósitos em numerário 
efectuados nas suas contas bancárias; (...) Justificar esses depósitos, comprovadamente, e se os mesmos 
se encontram excluídos da sujeição a imposto sobre o rendimento das pessoas singulares ou se foram 
sujeitas a outro imposto (...) Em resposta, José Paredes afirmou que sendo depósitos em numerário 
“não me será possível ter algum comprovativo da origem. Deste modo, solicito que me clarifiquem 
exactamente o que pretendem. Em todo o caso, importa reiterar que os depósitos efectuados nas contas 
bancárias a que V.Exas se referem decorrem de poupanças que fui acumulando ao longo dos anos (....) 
É que o montante de depósitos corresponde, na maioria das situações, a valores reembolsados pela 
INVICTUS relativamente a montantes que eu havia colocado naquela empresa para fazer face à suas 
dificuldades. “(..) Face ao exposto, verifica -se que não foi exibido qualquer comprovativo sobre a fonte 
do acréscimo patrimonial verificado. (..) Em termos anuais, os depósitos em numerário verificados em 
contas bancárias de José Paredes foram de: (...)2oo8(..)249.581,96(..)2oo9..)144.669,32(…) Verificação 
de pressupostos para avaliação indirecta da matéria colectável com referência ao ano de 2008 (...) 
Nos termos do artº 87º n.º 1 alínea» da Lei Geral Tributária(LGT), com redacção à data dos factos, 
pode efectuar -se avaliação indirecta quando exista uma divergência não justificada de, pelo menos, 
um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou o consumo evidenciados 
pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação (....)Dado que em 2008 o valor do acréscimo 
patrimonial (€ 285.572,37) diverge em mais de que um terço dos rendimentos declarados acrescidos 
de um terço (€ 47.98 7,21) e o depositante não justificou a origem desses findos, (..j, verificam -se os 
pressupostos para avaliação indirecta do rendimento colectável de José Paredes, cuja quantificação 
vai constar do capítulo(...) Verificação de pressupostos para avaliação indirecta da matéria colectável 
com referência a 2009(...)Os pressupostos a verificar em 2009 para a avaliação indirecta da matéria 
colectável foram alterados, sendo que de acordo com a nova redacção do artº 87(…) a avaliação 
indirecta só pode efectuar -se em caso de (...)Dado que, em 2009, o valor do acréscimo patrimonial 
(€170.781,32), foi superior aos rendimentos declarados (26.112,00) e o depositante não justificou a 
origem desses fundos,(...) verificam -se os pressupostos para avaliação indirecta do rendimentos co-
lectável de José Paredes, (,..)

6. Por oficio n.º 69374 datado de 21.11.2000 e remetido sob registo com aviso de recepção, 
assinado em 29,11.2011 foi o recorrente notificado do Relatório de Inspecção Tributária, nos termos 
do artigo 77º da LGT e do artigo 62 do RCPIT, respeitante à ordem de serviço n.º 01201103164 e da 
decisão de fixação por métodos indirectos, conforme previsto no n.º 2 a do artº 65 do Código do IRS, 
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da alínea f) do artigo 87 e n2 5 do art9 89 -A da LGT, por remissão do artº 39º do Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), do conjunto de rendimentos líquidos relativamente 
ao IRS dos anos de 2008 e 2009 no montante de € 290.250,42 e 165.369,32, respectivamente, cfr. doc. 
de fls. 90 do PA e que aqui se dá por reproduzido.

7. Dá -se aqui por integralmente reproduzida a fis. 91 dos autos, onde se descreve o valor do 
acréscimo patrimonial não justificado, após correcções efectuadas no seguimento do exercício do 
direito de audição apresentado pelo ora recorrente.

8. Em 09.12.2011 o Recorrente apresentou o presente recurso (cf. fls a 23 destes autos).»
6  - Do mérito do recurso
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se incorre em erro de julgamento a 

sentença recorrida ao julgar que houve, por parte da Administração Tributária, utilização indevida de 
informação bancária relativa ao recorrido, pois que não foram observadas as normas que regulam a 
sua obtenção (artigos 63 e 63 -B n 4 e 5 da LGT), e que, dessa forma, ocorreu vício de violação de lei 
impondo -se a anulação judicial da decisão de avaliação da matéria colectável apurada.

Mais concretamente suscita -se a questão de saber se, obtida a autorização do sujeito passivo de 
acesso às suas contas bancárias no âmbito de um determinado procedimento, nomeadamente para os 
efeitos do artº 129º, n.º 6 do Código do IRC (1) essa informação bancária pode ser utilizada pela Ad-
ministração Fiscal para fundamentar correcções efectuadas no âmbito de outro procedimento contra o 
mesmo sujeito passivo, em sede de IRS e com avaliação indirecta da matéria tributável com base em 
manifestações de fortuna, nos termos dos arts. 87º, alínea f) e 89. -A, n.º 5, alínea a), da LGT.

A decisão recorrida considerou que a autorização de acesso às contas bancárias só poderá valer 
para o procedimento em causa e não para qualquer outro, uma vez que o fim do procedimento é deter-
minado, sendo as acções adoptadas adequadas e proporcionais aos objectivos a atingir, existindo uma 
proibição genérica de utilização de qualquer informação ou documento obtidos sem o respeito pelas 
regras do art. 63., nºs 3 e 4 do art. da Lei Geral Tributária.

Contra o assim decidido se insurge a entidade recorrente alegando em síntese que a informação 
bancária utilizada no procedimento inspectivo ora controvertido foi obtida após autorização expressa 
do contribuinte em sede de procedimento para prova do preço efectivo (129º do CIRC) e que, se a 
Administração Fiscal tem na sua posse informação bancária cujo acesso foi expressamente autorizado 
pelo contribuinte, não tem sentido obrigar à instauração de um procedimento de derrogação do sigilo 
bancário para obter informação que já foi previamente obtida de forma legal.

A nosso ver o recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar cumpre referir que a tese da recorrente não colhe o arrimo da maior parte da 

jurisprudência por si invocada.
Os acórdãos citados, com excepção do acórdão 2496/08, de 18.12.2008, do Tribunal Central 

Administrativo Sul, tratam de situações fácticas distintas, com enquadramento jurídico diverso, sendo 
que a sua doutrina não é transponível par o caso subjudice.

Assim no acórdão 3189/02 do Tribunal Central Administrativo Sul estava em causa o aproveita-
mento pela Administração Tributária de informação relevante sobre a situação contabilística de uma 
determinada empresa legalmente obtida em de determinado exercício para a fixação da matéria colec-
tável de exercícios posteriores em sede de IRC, analisando -se as implicações de tal actuação em face 
do princípio da periodização do lucro tributável.

Já o acórdão 243/09, do Tribunal Central Administrativo Norte tinha por objecto a apreciação 
da questão da utilização pela Administração Tributária de informação protegida por segredo bancário 
em caso de consentimento do contribuinte, mas a questão a dirimir centrava -se no ónus da prova da 
existência de tal consentimento.

Também o acórdão 1619/09 do Tribunal Central Administrativo Norte tratava de questão distinta 
pois que estava em causa o acesso da Administração Tributária a informação coberta pelo sigilo bancário 
obtida no âmbito do processo criminal, utilização essa que decorre do disposto no n.º 9 do artº 63º -B 
da Lei Geral Tributária, norma que não tem aplicação no caso subjudice.

Apenas o Acórdão 2496/08 trata de situação com alguma similitude à do caso subjudice tendo-
-se ali concluído, com argumentação que não acompanhamos, que do estatuído nos artigos 83º, nºs 1 
e 10 e 91º, ambos do CIRC, resulta, de forma clara, que a Administração Tributária pode servir -se 
dos elementos probatórios apurados e comprovados, em resultado do procedimento de derrogação do 
sigilo bancário de que foi alvo o sócio gerente da sociedade impugnante, para liquidar adicionalmente 
o imposto devido por este.

Vejamos então.
No caso é inequívoco que a Administração Fiscal teve acesso aos dados bancários do recorrido de 

forma legal, mas no âmbito de procedimento previsto no artº 129º do CIRC (2) requerido pela empresa 
Invictus Compra e Revenda de Imóveis SA.

Essa autorização foi concedida pelo recorrido, para os efeitos do artº 129º, n.º 6 do CIRC e na 
qualidade de administrador da referida empresa, nada permitindo concluir que este consentimento 
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permitia à Administração Fiscal a utilização de elementos protegidos pelo sigilo bancário para outros 
fins que não os constantes do referido normativo.

Trata -se de procedimento previsto no Capitulo VIII do Código do IRC, referente às garantias dos 
contribuintes e que tem como objectivo a prova pelo sujeito passivo do preço efectivo na transmissão 
de imóveis permitindo -lhe assim obviar à aplicação do disposto no artº 58 -Aº n.º 2 do mesmo diploma 
legal (correcções ao valor de transmissão de direitos reais sobre bens imóveis).

A autorização de acesso à informação bancária prevista no artº 129º, n.º 6 do CIRC tinha, pois, 
como única finalidade a comprovação do pedido de demonstração a que alude aquele normativo.

E por isso mesmo o legislador fez constar do referido normativo que o acesso à informação ban-
cária se circunscreve «ao período de tributação em que ocorreu a transmissão e ao período de tributação 
anterior».

Porém a Administração Fiscal utilizou a informação bancária assim obtida, da qual teve co-
nhecimento de múltiplos depósitos em numerário, para desencadear um procedimento de inspecção 
ao recorrido, em sede de IRS e com referência aos exercícios de 2008 e 2009, propondo a avaliação 
indirecta nos termos e para os efeitos do artº 87º, alínea f) do CIRS e com aplicação do artº 89º -A n.º 5 
da Lei Geral Tributária.

Ora, como bem se nota na sentença recorrida, esta autorização de acesso às contas bancárias só 
poderá valer para o procedimento em causa e não para qualquer outro, uma vez que o fim daquele 
procedimento é claramente determinado, sendo as acções adoptadas adequadas e proporcionais aos 
objectivos a atingir.

Argumenta a recorrente que na norma em questão não consta qualquer referência ao uso limitado 
da referida informação e que o contribuinte que autorize o acesso à sua informação bancária não deixará 
de antecipar a possibilidade dessa informação ser utilizada simultaneamente em seu benefício e em seu 
prejuízo, não se formando, por isso, qualquer confiança merecedora de tutela.

Mas esta argumentação não nos convence.
A limitação do uso da informação bancária obtida não decorre apenas do referido artº 129º do 

CIRC mas também das normas que regulam a possibilidade de acesso directo da Administração Tribu-
tária a informação coberta por sigilo bancário e dos princípios que informam o procedimento tributário, 
mormente os arts. 63º e 63º -B, ns. 4 e 5 da Lei Geral Tributária e o princípio da proporcionalidade 
(arts. 266º, n.º 2 da Constituição da República e 55º da Lei Geral Tributária).

Com efeito nos ns. 1 e 2 do artº 63º -B da Lei Geral Tributária na redacção da Lei n.º 55 -B/2004, 
aplicável ao caso subjudice (3) prevêem -se situações em que a administração tributária pode aceder 
directamente à totalidade dos documentos cobertos pelo sigilo bancário.

Trata -se de situações em que é a própria Administração Tributária, independentemente de auto-
rização do tribunal ou do interessado, que decide aceder a esses documentos.

Porém, mesmo nos casos em que lhe é permitido o acesso a toda a documentação bancária a ac-
tuação da Administração Tributária deverá limitar -se ao que for necessário para obtenção dos fins em 
vista, como impõe o principio da proporcionalidade, que deve nortear a sua actuação (4)

Acresce que, dado o especial relevo dos interesses em causa, nomeadamente a possibilidade de 
restrição de direitos individuais, consagrados constitucionalmente, nomeadamente o direito à intimidade 
privada (artº 26º, n.º 1 da Constituição da República), a Lei Geral Tributária é particularmente exigente na 
definição dos pressupostos do acesso a informações e documentos bancário por parte da Administração 
Tributária, exigindo -se fundamentação com expressa menção dos motivos que justificam a decisão de 
derrogação do sigilo bancário e reservando -se o poder de decidir aos dirigentes máximos da Administração 
Tributária sem possibilidade de delegação de competências (artº 63º -B, n.º 4 da Lei Geral Tributária).

Ora no caso, a Administração Tributária, através do procedimento previsto no artº 129º, n.º 6 do 
CIRC e de forma indirecta, acedeu aos documentos e informações bancárias referentes ao recorrido, 
sem que se verificassem aqueles pressupostos e sem que ao mesmo, como titular do direito ao sigilo, 
fosse concedida a possibilidade de sindicar esses pressupostos ou lhe fosse facultado o exercício do 
direito ao recurso previsto no artº 146º.B do Código de Procedimento e Processo Tributário.

E o certo é que nada nos autoriza a afastar a hipótese de provimento desse recurso, logrando -se 
assim impedir o acesso à documentação bancária em causa.

A não ser assim, como bem nota a Mª Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, estaríamos 
a permitir a utilização de informação sigilosa para outros fins tidos por convenientes pela Administra-
ção, sem que esta tivesse previamente de justificar e fundamentar o seu uso, o que redundaria numa 
subversão das finalidades que se pretenderam acautelar com a instituição de um regime específico e 
regras estritas para o acesso à informação bancária.

Finalmente se dirá que não procede também a argumentação da entidade recorrente quando invoca 
o princípio do inquisitório e a descoberta da verdade material como orientação primária da Adminis-
tração Tributária no procedimento inspectivo querendo daí retirar apoio para a sua tese.

Com efeito, sendo certo que a Lei Geral Tributária consagra nos seus arts. 50º e 72º (5) o princípio 
da liberdade da prova no procedimento tributário e sendo manifesto que a informação bancária do Con-
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tribuinte constitui um meio de prova decisivo para a Administração Tributária formar a sua convicção, 
a verdade é que não pode admitir -se a utilização desse meio de prova caso o mesmo não tenha sido 
obtido com observância de todos os seus pressupostos legais.

Até porque, antes de mais, a Administração Tributária está obrigada a actuar em conformidade com 
o princípio da legalidade, consagrado no art. 266.º, n.º 2, da Constituição da República, reconhecido 
também genericamente no art. 55.º da LGT e concretizado no art. 3.º, n.º 1, do CPA.

Ora decorre do artº 63º n.º 3 da Lei Geral Tributária que o acesso à informação protegida pelo 
sigilo bancário se faz nos termos previstos nos arts. 63º -A, 63º -B e 63º -C do mesmo diploma legal.

O que pressupõe que a decisão de acesso a informações e documentos bancários sem dependên-
cia do consentimento do respectivo titular deve ser fundamentada com expressa menção dos motivos 
concretos que a justificam e notificada aos interessados no prazo de 30 dias após a sua emissão, sendo 
da competência do Director Geral dos Impostos ou substituto legal, sem possibilidade de delegação e 
sendo susceptível de recurso (art. 63º -Bn ns. 4 e 5 da Lei Geral Tributária)

No caso, como vimos, isso não sucedeu.
Daí que se entenda que a Administração Tributária utilizou ilegitimamente a informação bancária 

relativa ao recorrido, não tendo observado as normas que regulam a sua obtenção (artigos 63 e 63 -B n 4 
e 5 da LGT), incorrendo em vício de violação de lei.

A sentença recorrida, que assim decidiu, merece, pois, ser confirmada.
7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela entidade recorrente.

Lisboa, 5 de Setembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) (Na redacção então em vigor, que corresponde ao artº 139º do CIRC na actual redacção – decreto -lei 159/2009 de 
13.07, e que estipulava o seguinte: «em caso de apresentação do pedido de demonstração previsto no presente artigo, a admi-
nistração fiscal pode aceder à informação bancária do requerente e dos respectivos administradores ou gerentes referente ao 
período de tributação em que ocorreu a transmissão e ao período de tributação anterior, devendo para o efeito ser anexados os 
correspondentes documentos de autorização».)

(2) (Na redacção então em vigor, que corresponde ao artº 139º do CIRC na actual redacção – decreto -lei 159/2009 de 
13.07.)

(3) (E também na redacção actualmente vigente.)
(4) (Cf., neste sentido, Diogo Leite de Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tri-

butária Anotada, 4ª edição, pag. 569.)
(5) (Dispõe art. 50.º do Código de Procedimento e Processo Tributário que «No procedimento, o órgão instrutor utilizará 

todos os meios de prova legalmente previstos que sejam necessários ao correcto apuramento dos factos, podendo designadamente 
juntar actas e documentos, tomar declarações de qualquer natureza do contribuinte ou outras pessoas e promover a realização 
de perícias ou inspecções oculares».

Por sua vez refere o art. 72.º da Lei Geral Tributária que «o órgão instrutor pode utilizar para o conhecimento dos factos 
necessários à decisão do procedimento todos os meios de prova admitidos em direito».) 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Processo n.º 321/12 -30.
Recorrente: Ferreira Gomes & Filhos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

Ferreira Gomes & Filhos, Lda, com os demais sinais dos autos, vem requerer a aclaração do acórdão 
proferido em 11 de Julho de 2012 que negou provimento ao pedido de reforma do acórdão proferido em 
26 de Abril de 2012, o qual negou provimento ao recurso jurisdicional interposto da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou improcedente a reclamação que, ao abrigo do artigo 276º 
do CPPT, efectuou da decisão do órgão de execução fiscal que indeferiu o pedido de prescrição das 
dívidas exequendas nas execuções fiscais n.º 2100200201028006 e 2100200201028081.

Para tal, diz o seguinte o seguinte:
1. O requerente alegou a prescrição da dívida exequenda.
2. E quer no douto acórdão proferido em 26 de Abril p.p. quer no presente, nega -se provimento 

ao recurso.
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3. Tendo como fundamento o facto de ainda não ter decorrido o prazo de prescrição.
4. Porém, para se chegar à conclusão do não decurso do prazo, e contradizer a contagem da re-

corrente;
5. Teria de ter sido efectuada a respectiva contagem.
6. Porém, os doutos acórdãos são omissos quanto ao prazo decorrido para efeitos de prescrição.
7. Apenas se limitam a dizer que ainda não tinha decorrido.
8. Assim, requer -se a V. Excia aclaração do douto acórdão quanto à omissão de pronúncia sobre 

o prazo, efectivamente, decorrido para efeitos de prescrição.
O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido do indeferimento do pedido.
Cumpre decidir.
Em primeiro lugar, ante o estatuído no artigo 677º do CPC, a aclaração de decisão aclaratória não 

é admissível, sob pena de se protelar indefinidamente o trânsito em julgado do acórdão (cfr. Antunes 
Varela e outros, Manual de Direito Processual Civil, pág. 694, nora 1 e Jacinto Bastos, Notas ao Código 
de processo Civil, Vol. III, pág. 197).

Em segundo lugar, mesmo que fosse admissível tal aclaração, parece que a reclamante não prestou 
a devida atenção ao acórdão de 26 de Abril proferido nos autos.

No primeiro pedido de reforma desse acórdão a reclamante veio defender que a citação fez iniciar 
novo prazo de prescrição, mas decorrido um ano sem que a reclamação graciosa tivesse sido decidida, tal 
efeito interruptivo transformou -se em efeito suspensivo. Foi -lhe referido que o acórdão é suficientemente 
claro na indicação dos motivos pelos quais tal transformação não se pode operar, pois aí se considerou 
que «a partir do momento em que cessou o efeito interruptivo em virtude da paragem por mais de um 
ano da reclamação, a citação reassume a sua capacidade interruptiva, eliminado o período de tempo 
reiniciado com a cessação do efeito interruptivo da reclamação»; e que a suspensão da execução entre 
20/2/2003 e 29/1/06, em virtude da reclamação graciosa associada à penhora de bens suficientes para 
pagamento da quantia exequenda e acrescido, é uma suspensão que, nos termos do n.º 3 do artigo 49º 
da LGT vigente à data em que ocorreu, tem potencialidade para suspender a prescrição, mas não tem 
virtualidade para cessar o efeito interruptivo derivado da citação.

Pretende agora que se lhe indique qual o prazo que já decorreu para prescrição.
Mas também, sobre essa questão, o acórdão responde sem qualquer obscuridade ou ambiguidade.
Com efeito, como aí se diz, se fosse apenas considerada a reclamação graciosa, cujo efeito inter-

ruptivo se “transformou” em suspensivo pela paragem por mais de um ano, a prescrição teria ocorrido 
em 10/12/2010 «pois para completar o prazo de oito anos faltavam 4 anos, 10 meses e 11 dias».

Simplesmente, após a cessação do efeito interruptivo causado pela paragem da reclamação gra-
ciosa por mais de um ano, assume relevância a citação com facto interruptivo do prazo de prescrição 
já decorrido, pois, como tal acto ocorreu antes da alteração do n.º 3 do artigo 49º da LGT introduzida 
pela Lei n.º 53-A/2006, produz os efeitos que a lei vigente no momento em que ela ocorreu lhe asso-
ciava: 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.

Ora, como refere o acórdão, o efeito interruptivo da citação, porque é duradouro, implica que o 
novo prazo de prescrição só se iniciará com a decisão que puser termo ao processo de execução fiscal, 
considerando-se como tal a declaração em falhas.

No efeito interruptivo, que ainda dura, não tem qualquer influência na suspensão do processo 
de execução fiscal por mais de um ano, porque essa suspensão não tem virtualidade para cessar efeito 
interruptivo derivado da citação. Se, ao abrigo do artigo 169º do CPPT, a execução fiscal se encontra 
suspensa em virtude da reclamação e penhora de bens suficientes, essa paragem, que só pode ser impu-
tável a quem reclamou, não pode relevar para efeitos de transformação do efeito interruptivo da citação 
em efeito suspensivo, pois, em face do disposto no n.º 3 do artigo 49º da LGT, a prescrição também se 
suspende com a paragem da execução.

Também, como se refere no acórdão, após a cessão da suspensão da execução fiscal não há notícia 
de que a execução fiscal estivesse parada.

Mas, mesmo que o processo estivesse parado desde essa data, e por período superior a um ano, 
já não podia ser aplicada a regra do n.º 2 do artigo 49º da LGT, porque nessa data, as consequências da 
paragem do processo por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte e a transformação 
do efeito interruptivo em suspensivo que resultava do n.º 2 do artigo 49º da LGT, já não vigoravam. 
Com efeito, nos termos do artigo 91º da Lei n.º 53º -A/2006, que entrou em vigor em 1/1/2007, «a re-
vogação do n.º 2 do artigo 49º da LGT aplica -se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de 
interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo 
por facto não imputável ao sujeito passivo».

Em suma: o acórdão esclarece de forma clara as razões pelas quais a interrupção do prazo de 
prescrição causada pela citação ainda não cessou. E se não cessou, não tem sentido que se diga qual 
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o prazo que já decorreu para prescrição, pois todo o prazo anterior à citação foi eliminado por força 
dessa interrupção.

Pelo exposto, acordam em indeferir a reclamação.
Custas pelo reclamante.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Execução Fiscal. Reversão. Impugnação judicial. Oposição. Rejeição liminar. Erro na 
forma do processo. Convolação. Ampliação da matéria de facto.

Sumário:

 I — O meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o des-
pacho que ordena a reversão, com fundamento no facto de não ser o responsável 
pelas dívidas por ter renunciado à gerência, é a oposição à execução, e não o 
processo de impugnação judicial, dado que se trata de fundamentos que se recon-
duzem à oposição.

 II — Não deve operar -se, sob pena da prática de actos inúteis, proibida por lei, a con-
volação da impugnação judicial em oposição se a petição é intempestiva para o 
efeito, pois logo haveria lugar a indeferimento liminar por extemporaneidade.

 III — Não dispondo o Supremo Tribunal Administrativo de base factual para decidir o 
recurso jurisdicional  - uma vez que ele pressupõe uma realidade de facto que não 
foi pré -estabelecida e que este Tribunal também não pode estabelecer por virtude 
de o STA, como Tribunal de revista, carecer de poderes de cognição em sede de 
facto,  - torna -se essencial que o tribunal “a quo” amplie a matéria de facto de 
modo a fixar o quadro factual suficiente para o julgamento da causa.

Processo n.º 453/12 -30.
Recorrente: Carlos Daniel Soares dos Santos Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Consª. Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. CARLOS DANIEL SOARES DOS SANTOS SILVA, com a identificação constante dos autos, 

apresentou, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, impugnação judicial, após o indeferimento da 
reclamação graciosa, por si efectuada, face à sua citação por reversão, em processo de execução fiscal 
contra “Copympact, Equipamentos de Escritório, Lda.”, que rejeitada liminarmente.

2.Não se conformando com tal decisão, CARLOS DANIEL SOARES DOS SANTOS SILVA 
veio interpor recurso, para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, 
apresentando as respectivas Alegações com as seguintes Conclusões:

“1 — Face à situação registral não podia o recorrente ser responsabilizado, em sede de rever-
são, como membro dos corpos sociais da Copympact, Lda., quando, juridicamente, deixou de ter tal 
qualidade a partir de Dezembro de 2005.

2  - A ser responsabilizado como “Gerente”, a partir de Dezembro de 2005, seria necessário ter 
sido invocado que tal obrigação decorria de, eventualmente, ter exercido a gerência de facto, o que 
não sucedeu por parte do Serviço de Finanças. (v. artº. 24º da LGT).

3  - O pressuposto da responsabilização do recorrente não foi, todavia, o de exercer a gerência 
de facto mas sim o de ter a qualidade jurídica de gerente, quando não a tinha.

4  - A exigência ao ora recorrente de responsabilidade subsidiária tributária fora das situações 
previstas no artigo 24 da LGT constitui uma manifesta ilegalidade.

5  - Em conformidade com o disposto no artº. 99º do CPPT constitui fundamento de impugnação 
qualquer ilegalidade, para além das mencionadas nas alíneas a), b), c) e d) desta disposição legal.
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6  - Acresce que o recorrente encontra -se a ser responsabilizado por coimas conforme resulta do 
título executivo.

7  - Mas o Acórdão, de 12.03.2009, do Tribunal Constitucional, sanciona o mecanismo de reversão 
fiscal previsto no RGIT, quando aplicado à liquidação de coimas por administradores e gerentes de 
sociedades liquidadas ou sem bens patrimoniais.

8  - Assim, também constitui uma ilegalidade a responsabilização do recorrente pelo pagamento 
das coimas.

9 - Deverá assim, com o douto suprimento de Vossas Excelências, ser revogada a douta decisão 
prosseguindo os autos os seus termos.”

3. Não foram apresentadas Contra -alegações
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu Parecer, no sentido de 

que a sentença recorrida não merece censura, pelo que deve ser negado provimento ao recurso.
5. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
Na decisão recorrida não foi fixada matéria de facto, o que se compreende face à natureza liminar 

dessa decisão.
2. DE DIREITO
2.1. Da questão a apreciar e decidir e delimitação do objecto do recurso
O ora recorrente, na sequência da citação por reversão, na qualidade de responsável subsidiário 

da Sociedade “Copympact, Equipamentos de Escritório, Lda.”, deduziu reclamação e, na sequência do 
indeferimento desta, por se entender que os fundamentos da reclamação graciosa não se enquadravam 
nos pressupostos da impugnação judicial, interpôs impugnação judicial no Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Sintra, alegando em suma, que deixou de exercer as funções de gerente de facto e de direito, 
a partir de 31/12/2005, pelo que, a sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas deve ser limitada 
aquela data.

Da análise da petição inicial da impugnação, verifica -se que o impugnante invocou, entre o mais, que:
 - “O ora impugnante é responsável tributário subsidiário por ter sido gerente da mencionada so-

ciedade comercial, designada Copympact, conforme prevê o artigo 24º da LGT” (art.5º).
 -“Sucede que o impugnante a partir de 31 de Dezembro de 2005 deixou de exercer as funções de 

Gerente da Copympact, por renúncia ao cargo” (art. 6º).
 -“O ora impugnante considera que não são válidos os fundamentos legais invocados pelo Sr. Chefe 

de Serviço de Finanças para indeferir a reclamação graciosa” (art. 17º).
 -“Na verdade, o artigo 70º nº1 do CPPT estabelece que a Reclamação Graciosa pode ser deduzida 

com os mesmos fundamentos previstos para a impugnação judicial” (art. 18º).
 -“Ora, em conformidade com o disposto no art. 99º do CPPT constitui fundamento de impugna-

ção qualquer ilegalidade, para além das mencionadas nas alíneas a), b), c), e d) desta disposição legal” 
(art. 19º).

 - “A exigência ao ora impugnante de responsabilidade subsidiária tributária fora das situações 
previstas no artigo 24 da LGT constitui uma manifesta ilegalidade” (art. 20º).

 -“Conforme atrás se disse e foi alegado na reclamação, o impugnante não exerceu de facto as 
funções de Gerente a partir de 31 de Dezembro de 2005 nem juridicamente a qualidade de Gerente 
desde a mencionada data” (art. 21º).

 - “Assim, considera o impugnante que face à referida ilegalidade, violação do disposto no art. 24º 
da LCT, o procedimento de Reclamação Graciosa tinha fundamento legal, tendo sido adequada a sua 
dedução pelo impugnante” (art. 22º).

 -“O impugnante não questiona a sua responsabilidade subsidiária tributária assumindo as dívidas 
da Copympact, Ldª. até 31 de Dezembro de 2005” (art. 23º).

 -“Todavia, face ao disposto no art. 24º da LCT será ilegal atribuir a responsabilidade subsidiária 
tributária ao impugnante pelas dívidas da Copympact, Ldª, a partir de 31 de Dezembro de 2005” (art. 24º).

O impugnante termina pedindo que “seja julgada procedente a impugnação do indeferimento da 
Reclamação Graciosa, sendo limitada a responsabilidade subsidiária tributária do impugnante até 31 
de Dezembro de 2005”.

No Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, foi proferida sentença a indeferir liminarmente a 
petição, com base na seguinte fundamentação:

“Carlos Daniel Soares dos Santos Silva, com os demais sinais dos autos, interpôs a presente im-
pugnação judicial, na sequência do indeferimento de reclamação graciosa que deduziu, na sequência 
da citação por reversão, que lhe foi efectuada em processo de execução fiscal, enquanto responsável 
subsidiário da sociedade “Copympact, Equipamentos de Escritório, Lda.”, alegando em suma, que 
deixou de exercer as funções de gerente de facto e de direito, a partir de 31/12/2005, pelo que, a sua 
responsabilidade pelo pagamento das dívidas deve ser limitada aquela data.
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Conforme dispõe o art. 22º, nº4 da LGT, art. 70º, n.º 1 e art. 102, n.º 1, al c) do CPPT, o responsável 
subsidiário citado em processo de execução fiscal pode usar os mesmos meios graciosos e contencio-
sos que o devedor originário, isto é, deduzir reclamação ou impugnação judicial com fundamento em 
qualquer ilegalidade, quer as referidas no elenco do artigo 99º do CPPT, quer outras que inquinem o 
acto de liquidação do tributo.

No caso dos autos, veio o impugnante alegar não ser o responsável pelo pagamento das dívidas 
da devedora originária, posteriores a 31/12/2005, por ter renunciado à gerência.

Vejamos se o fundamento invocado cabe no conceito de ilegalidade susceptível de sustentar a 
impugnação judicial.

Enquanto fundamento de impugnação as ilegalidades a invocar devem reconduzir -se às praticadas 
no procedimento de liquidação dos tributos, sendo que a sua verificação terá necessariamente como 
consequência a anulação total ou parcial do acto, a sua declaração de inexistência ou de nulidade, tal 
como decorre do disposto no art. 97º, n.º 1, alínea a) a f), e art. 124, n.º 1 do CPPT.

Ora, a alegada ilegitimidade do impugnante por não ser o responsável pelo pagamento da dívida, 
não afecta a legalidade do acto de liquidação, mas apenas a exigibilidade da obrigação criada pela 
liquidação, constituindo fundamento de oposição à execução fiscal (art. 204º, nº1, alínea b) do CPPT), 
cuja procedência determina a extinção da execução quanto ao impugnante.

As alegações do Impugnante não se reportam à ilegalidade de nenhuma liquidação de tributos, 
mas antes à inexigibilidade da dívida exequenda.

O pedido efectuado na petição inicial não se subsume ao de uma impugnação judicial. O Impug-
nante não pede que alguma liquidação seja anulada, mas antes que seja absolvido da responsabilidade 
pelo pagamento da dívida exequenda no âmbito da referida reversão.

Há, por isso, erro na forma processual utilizada pelo Impugnante: utilizou a impugnação judicial, 
quando deveria ter empregue a oposição à execução fiscal.

Não é admissível a convolação da impugnação judicial na forma processual adequada — oposi-
ção à execução fiscal — por já ter decorrido o prazo de 30 dias consagrado para a apresentação da 
oposição à execução fiscal — cfr. artigo 97º, n.º 3 da Lei Geral Tributária e artigos 98.º, n.º 4 e 203º, 
n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Decisão
Termos em que, atento o supra exposto, se rejeita liminarmente a presente Impugnação.
…”
Contra este entendimento se insurge o recorrente, no presente recurso, argumentando, em síntese, 

não pode ser responsabilizado subsidiariamente como Gerente a partir de Dezembro de 2005, sendo 
que tal exigência é manifestamente ilegal e que constitui fundamento de impugnação judicial, em 
conformidade com o art. 99º do CPPT.

Alega ainda que se encontra a ser responsabilizado por coimas, o que constitui também uma 
ilegalidade, sendo que o “Acórdão, de 12.03.2009 do Tribunal Constitucional sanciona o mecanismo 
da reversão fiscal previsto no RGIT, quando aplicado à liquidação de coimas por administradores e 
gerentes de sociedades liquidadas ou sem bens patrimoniais”.

Em primeiro lugar, se o Recorrente está a referir -se ao Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 649/08, de 12 de Março de 2009, a verdade é que nele se concluiu “não julgar inconstitucionais 
as normas das alíneas a) e b) do n.º 1 do art. 8º do Regime Geral das Infracções Tributárias, aprovado 
pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, na parte em que se refere à responsabilidade civil subsidiária dos 
administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas colectivas em processo de contra -ordenação”.

Em segundo lugar, refere o Ministério Público, no seu douto parecer, que o recorrente vem alegar 
questão nova, que não foi apreciada pela decisão recorrida, consistente no facto de estar a ser respon-
sabilizado por coimas, o que é sancionado pelo Tribunal Constitucional.

Não tendo o recorrente invocado tal questão na petição inicial, a mesma encontra -se fora do âmbito 
dos poderes de apreciação deste Supremo Tribunal.

Com efeito, é maioritária a jurisprudência no sentido de que os vícios de violação de lei constitu-
cional ou comunitária só são de conhecimento oficioso quando geradores de nulidade, “no que concerne 
a violação de normas constitucionais, quando estiver em causa a ofensa do conteúdo essencial de um 
direito fundamental, em sintonia com o preceituado no art. 133º, n.º 2, alínea d), do CPA” (1).

Assim sendo, tal questão estaria fora do âmbito da apreciação deste recurso uma vez que o mesmo 
“(…) 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. O recurso jurisdicional visa apenas o reexame da decisão recorrida com vista à sua eventual 
anulação ou revogação, motivo por que não constitui forma de conhecer de questões novas, isto é, 
que não tenham sido oportunamente suscitadas perante o tribunal ad quem, salvo sempre o dever de 
conhecimento oficioso” (2).
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Note -se, porém, que, JORGE LOPES DE SOUSA considera que o contencioso tributário apresenta 
especificidades decorrentes, desde logo, do facto de nos casos enquadráveis na alínea a) do n.º 1 do 
art. 204º, o interessado notificado do acto de liquidação, mesmo que não o impugne tempestivamente, 
“não ficará impedido de discutir no processo de oposição as questões de ilegalidade abstracta da liqui-
dação, ficando apenas impedido de discutir a legalidade em concreto, relativa a vícios geradores de 
anulabilidade”, o que significa que “os vícios constitutivos de ilegalidade abstracta da liquidação não 
estarem sujeitos ao regime da mera anulabilidade” (3).

Como quer que se entenda, a verdade é que, no caso em apreço, o recorrente não concretiza em que 
se traduz a invocada inconstitucionalidade e também não estamos no âmbito da oposição judicial.

Assim sendo, quer pelas razões expostas quer por não ter sido invocada oportunamente aquela 
questão, de modo a permitir que o Tribunal “a quo” se tivesse pronunciado sobre a mesma, não pode 
de qualquer modo agora este Supremo Tribunal Administrativo dela conhecer.

Assim, a questão central que cabe apreciar e decidir no presente recurso é a de saber se a Mmª 
Juíza “a quo”:

a) Incorreu em erro de julgamento ao indeferir liminarmente a Impugnação judicial, por entender 
que os factos invocados pelo impugnante não integram fundamento de impugnação mas, antes, de 
oposição;

b) Se tendo havido erro na forma do processo, os autos não podiam ser aproveitados para prosse-
guirem sob a forma de processo determinada na lei, por já ter decorrido o prazo para o efeito.

2.1.1. Da análise do erro de julgamento
Alega o recorrente, entre o mais, que é ilegal atribuir -lhe a responsabilidade subsidiária pelas dí-

vidas da Copympact Ldª., a partir de Dezembro de 2005 e que a impugnação judicial é o meio próprio 
e adequado para arguir tal ilegalidade.

Adianta -se, desde já, que não assiste razão ao recorrente.
Vejamos.
Dispõe o art. 2º, n.º 2, do Código de Processo Civil, que “a todo o direito (…) corresponde a acção 

adequada a fazê -lo reconhecer em juízo”. E, em termos semelhantes, refere o art. 97º, n.º 2, da LGT, que 
“a todo o direito de impugnar corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer em juízo”.

Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 8/3/2006, proc n.º 042/06, “Em 
face dessa correspondência entre direito e a acção adequada a fazê -lo reconhecer em juízo, haverá apenas 
um determinado meio processual que, em cada caso, pode ser utilizado para obter a tutela judicial. É à 
face do pedido ou conjunto de pedido formulados pelo interessado que se afere a adequação das formas 
de processo especiais e, consequentemente, se ocorre erro na forma de processo”.

O erro na forma do processo traduz -se numa nulidade que consiste na utilização de meio processual 
impróprio, aferindo -se tal erro pela adequação do meio processual utilizado ao fim por ele visado: se o 
pedido, ou seja, a concreta pretensão de tutela solicitada pelo autor ao tribunal não se ajusta à finalidade 
abstractamente figurada pela lei para essa forma processual ocorre erro na forma do processo (4).

Como se pode ler no Acórdão deste Supremo Tribunal de 29/2/2012, proc n.º 1161/11, o erro na 
forma do processo constitui uma nulidade de conhecimento oficioso e impõe a convolação do processo 
para a forma adequada, nos termos do disposto no art. 98º, nº4, do CPPT, e art. 97º, nº3, da LGT, “com 
a anulação apenas dos actos que não possam aproveitar -se para a forma processual adequada sem di-
minuição das garantias de defesa (art. 199º, nºs 1 e 2, do CPC), sendo que se não for possível a sanação 
da nulidade, o erro na forma do processo determina o indeferimento da petição inicial, se verificada na 
fase liminar, ou, se já ultrapassada a fase liminar, a anulação de todo o processado, com a absolvição 
do réu da instância (cfr. arts. 288º, nº1, alínea b), 493º, nºs 1 e 2, e 494º, alínea b), todos do CPC).”

O processo de impugnação judicial é a via processual adequada para obter a anulação de um acto 
praticado pela administração tributária, ou a declaração da sua nulidade ou inexistência (art. 124º do 
CPPT), sendo que na impugnação judicial são apreciados vícios que afectem a validade do acto impug-
nado, admitindo -se no art. 99º do CPPT que seja fundamento de impugnação qualquer ilegalidade (5).

No caso sub judice, da leitura da Petição inicial resulta que o impugnante, ora recorrente, na se-
quência da citação que lhe foi feita, pretende atacar, na qualidade de responsável subsidiário, o despacho 
de reversão proferido na execução fiscal.

Na verdade, da análise do pedido e da causa de pedir resulta claramente que o Impugnante não 
ataca nenhuma das liquidações que deram origem à execução, nem põe em causa a sua invalidade, 
imputando todas as invalidades invocadas ao despacho que determinou a reversão.

Como se pode ler no despacho recorrido, no caso dos autos, o impugnante veio alegar “não ser 
o responsável pelo pagamento das dívidas da devedora originária, posteriores a 31/12/2005, por 
ter renunciado à gerência”. Acontece que “a alegada ilegitimidade do impugnante por não ser o 
responsável pelo pagamento da dívida, não afecta a legalidade do acto de liquidação, mas apenas a 
exigibilidade da obrigação criada pela liquidação, constituindo fundamento de oposição à execução 
fiscal (art. 204º, nº1, alínea b) do CPPT), cuja procedência determina a extinção da execução quanto 
ao impugnante”.
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No mesmo sentido, pode ler -se no Parecer do Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, 
que “o recorrente não invoca qualquer fundamento de impugnação judicial (artigo 99º do CPPT) nem 
formula qualquer pedido atinente a esse meio processual, a saber, a declaração de inexistência, nuli-
dade ou anulação das liquidações dos tributos. O fundamento invocado pelo recorrente tem a ver com 
a ilegitimidade no PEF e constitui expresso fundamento de oposição judicial à execução fiscal.”

Acontece que constitui jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal que a Impugnação 
judicial não é o meio adequado de reacção contra o despacho de reversão da execução fiscal, mas sim 
o processo de Oposição. Neste sentido, pode ler -se no Acórdão do STA de 29/06/2005, proferido no 
processo n.º 0501/05, que “A forma processual que a jurisprudência tem eleito adequada para reagir 
contra o despacho que determina a reversão da execução fiscal é a de oposição à execução” (6).

Também JORGE DE SOUSA (7), referindo -se ao “meio processual adequado para impugnar uma 
decisão relativa à reversão da execução fiscal, com fundamento de o revertido não ser responsável 
pelo pagamento da dívida”, diz que é a oposição à execução fiscal, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
art. 204º do CPPT.

Nas palavras do Autor, “A reclamação graciosa e o processo de impugnação judicial, a que os 
revertidos também podem recorrer na sequência da sua citação no processo de execução fiscal, nos 
termos do n.º 4 do art. 22º da LGT, destinam -se a atacar a legalidade da liquidação visando obter a 
sua anulação ou a declaração da sua nulidade ou inexistência (arts. 70º, nº1, 99º e 124º do CPPT). Por 
outro lado, por força do preceituado no nº1 do art. 151º do CPPT, todas as questões relacionadas com 
os pressupostos da responsabilidade subsidiária deverão ser apreciadas em processo de oposição”.

2.1.2. Da admissibilidade de convolação
Justificando -se a convolação por razões de economia processual, torna -se necessário averiguar 

se existe no caso algum obstáculo ao prosseguimento da petição na forma processual adequada, 
designadamente em termos de tempestividade, pois, como vimos, uma das razões do indeferimento 
liminar foi o facto de não ser possível a convolação, por extemporaneidade. Como ficou consignado 
no Acórdão deste Supremo Tribunal de 28/2/2007, proc n.º 787/06, “não deve operar -se, sob pena da 
prática de actos inúteis, proibida por lei (artigo 137º CPC), a convolação da oposição em impugnação 
judicial se a petição é intempestiva para o efeito, pois logo haveria lugar a indeferimento liminar por 
extemporaneidade” (8).

Vejamos.
A convolação da presente impugnação judicial em oposição à execução fiscal está dependente da 

verificação de dois pressupostos, a saber:
a) Que a petição tenha sido tempestivamente apresentada para efeitos da nova forma processual, 

neste caso, oposição à execução fiscal;
b) Que o pedido formulado seja compaginável com a forma de processo adequado, pressuposto 

que, no caso concreto, conforme se referiu se verifica.
No que respeita à tempestividade, nos termos do artigo 203º do CPPT, a oposição à execução 

fiscal deve ser deduzida no prazo de 30 dias a contar da citação.
No caso dos autos não vem provada nem é feita qualquer referência nem no probatório nem na 

sentença à data da citação no âmbito da execução fiscal. O que se retira dos autos é que o despacho 
de indeferimento é de 28 de Janeiro de 2010 e a Impugnação Judicial deu entrada na Repartição de 
Finanças, em 18 de Fevereiro de 2010.

Todavia, a Mmª Juíza “a quo” concluiu pela inadmissibilidade da convolação da impugnação 
judicial na forma processual adequada — oposição à execução fiscal — por já ter decorrido o prazo 
de 30 dias consagrado para a apresentação da oposição à execução fiscal — cfr. artigo 97º, n.º 3, da 
Lei Geral Tributária e artigos 98.º, n.º 4, e 203º, n.º 1, alínea a), do CPPT. E fê -lo, com base na ilação 
simples que decorre do facto de o recorrente, citado no âmbito da execução, em vez de ter deduzido 
logo oposição, começou por reclamar graciosamente e só depois do indeferimento da reclamação 
apresentou impugnação judicial. Ora, se o despacho de indeferimento é de 28 de Janeiro de 2010 e a 
Impugnação Judicial deu entrada na Repartição de Finanças, em 18 de Fevereiro de 2010 (fls. 5 dos 
autos), o que perfaz vinte dias, logo, os dez dias que restam para perfazer os trinta dias exigidos para a 
oposição terão seguramente sido consumidos com a reclamação e resposta à mesma.

Não obstante se perceber o raciocínio lógico seguido pela Mmª Juíza “a quo”, a verdade é que 
este Supremo Tribunal não pode julgar com segurança se de facto a oposição, por convolação, é no 
caso extemporânea, por falta de matéria de facto pertinente: data da citação no âmbito do processo de 
execução fiscal.

Em face do exposto, considerando que este Tribunal de recurso não dispõe de base factual para 
decidir o presente recurso jurisdicional (uma vez que a decisão do mesmo pressupõe uma realidade 
de facto que não vem pré -estabelecida nem aqui pode estabelecer -se por o STA carecer de poderes de 
cognição relativamente a essa matéria) torna -se essencial que o Tribunal “a quo” proceda à averiguação 
da data da citação da execução fiscal, com vista a permitir aferir da viabilidade da convolação.
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Assim sendo, impõe -se revogar, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art. 729º e no n.º 3 do art. 722º, 
ambos do CPC, o despacho impugnado, na parte relativa à impossibilidade da convolação, devendo os 
autos regressar à 1ª instância para ser substituído por outro que decida após a determinação da data da 
citação, assim se concedendo provimento ao recurso.

III – DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em dar provimento ao recurso, revogar o despacho de indeferimento 
liminar, na parte relativa à impossibilidade de convolação, com vista a averiguar previamente qual foi 
da data da citação, devendo ser proferido novo despacho liminar sobre a viabilidade da convolação em 
face da data que seja apurada.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Fran-
cisco Rothes.

(1) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., 2011, Áreas Editora, 
p. 447, e a ampla jurisprudência assinalada na nota (2).

(2) Cfr. o Acórdão do STA de 23/2/2012, proc n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de 
1/6/2005, proc n.º 028/05 e o Acórdão do STA de 12/4/2012, proc n.º 331/11.

(3) Ibidem.
(4) Cfr. neste sentido, entre outros os Acórdão do STA de 28/3/2012, proc n.º 1145/11, e de 29/2/2012, proc n.º 1161/2011.
(5) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6º ed., Áreas Editora, 2011, 

Anotação ao art. 99º, pp. 107 a 108.
(6) No mesmo sentido, cfr. os Acórdãos do STA de 14.07.2007, proferido no processo n.º 0172/07; de 9/2/2011, proc 

n.º 845/2010; e de 2/5/20102, proc n.º 300/2012.
(7) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, Ldaª, 2011, Anotação ao art. 204º, p. 479.
(8) No mesmo sentido, cfr., entre outros, os Acórdãos do STA de: 8/3/2006, proc n.º 1249/05; e 11/4/2007, proc n.º 172/07. 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Imposto autoliquidado. Pedido de revisão oficiosa do ato tributário pelo contribuinte 
ao abrigo do artº 78º da LGT. Vinculação da administração Tributária à apreciação 
de tal pedido.

Sumário:

 I — O artº. 78º da LGT prevê a revisão do ato tributário «por iniciativa do sujeito 
passivo» ou «da administração tributária», aquela «no prazo de reclamação 
administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade», e esta «no prazo de 
quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido 
pago, com fundamento em erro imputável aos serviços».

 II — De acordo com o disposto no artº 78º, n.º 2 da LGT considera -se imputável aos 
serviços, para efeitos do número anterior, o erro na autoliquidação, pelo que, não 
obstante o disposto no artº 131º do CPPT, o contribuinte pode suscitar a apreciação 
oficiosa de ilegalidade cometida em auto liquidação.

 III — Tal resulta, desde logo, dos princípios da legalidade, da justiça, da igualdade e 
da imparcialidade  - art. 266º, n.º 2 da CRP.

 IV— Face a tais princípios, não pode a Administração demitir -se legalmente de tomar 
a iniciativa de revisão do ato quando demandada para o fazer através de pedido 
dos interessados já que tem o dever legal de decidir os pedidos destes, no domí-
nio das suas atribuições, sendo que «o dever de pronúncia constitui, de resto, um 
princípio abertamente assumido pelo artº. 9º do CPA, no domínio do procedimento 
administrativo mas aqui também aplicável por mor do disposto no artº. 2º do 
mesmo código.

 V — Sendo assim, e sendo tempestivo o pedido de revisão oficiosa efectuado no prazo 
de quatro anos após a autoliquidação, deverá ser apreciado o respectivo pedido 
de revisão.
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Processo n.º 476/12 -30.
Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Recorrido: SCC -Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais veio recorrer do Acórdão do TCA Sul, proferido 
em 25.11.2009, que julgou procedente a ação administrativa especial intentada por SCC - Sociedade 
Central de Cervejas e Bebidas, SA, anulando o ato recorrido e ordenando a sua substituição por outro 
que conheça do pedido de revisão da autoliquidação de IRC de 2001, apresentando, para o efeito, 
alegações nas quais conclui:

A)  - O objeto deste autos é o despacho n.º 684/2008  - XVII, de 08/07/2008, proferido pelo aqui R., 
com referência ao exercício do ano de 2000, objeto de autoliquidação através da respetiva declaração m/ 
22, entregue no ano de 2001, mostrando -se finalizados pelo douto Acórdão de 25/11/2009, notificado 
ao aqui R. em 30 do mesmo mês.

B)  - Em “3” e “4” desta peça processual requereu -se a correção dos erros materiais aí aponta-
dos.

C)  - Relembrando os factos ocorridos e dados como provados:
C.1  - Com referência ao exercício do ano de 2000, a A. apresentou a sua declaração de IRC em 

20/07/2001, autoliquidando o Imposto devido e pagou a quantia de 1.614 784, 86 € em 02 de agosto 
do mesmo ano, quando o termo final para esses atos era o dia 31 de maio de 2001.

C.2 -Em 25/09/2002 a Administração Tributária corrigiu aquela autoliquidação, promovendo em 
25/09/2002, a liquidação de IRC n.º 2 310 213 460, pelo que a A. pagou adicionalmente a quantia de 21 
473, 06 € em 10 de outubro de 2002. Naquela liquidação corrigiu -se o valor da derrama e liquidaram -se 
os correspondentes juros compensatórios e moratórios, com base no atraso acima identificado.

C.3  - Por ter detetado um erro na sua autoliquidação, em 30/05/2005 a A. requereu a revisão ofi-
ciosa da autoliquidação acima identificada pois, segundo ela, no exercício de 2000 reunia as condições 
para ser -lhe aplicado o benefício previsto no artº. 17º do EBF; assim, se fosse atendida a sua pretensão, 
poderia deduzir o quantitativo de 202 364, 64 €, o que acarretava como consequência, uma diminuição 
de Imposto a pagar no valor de 71.096, 36 €.

C.4  - Subsumindo a situação fáctica em causa, consistente na ocorrência da autoliquidação em 
20/07/2001 e do pedido de revisão apresentado em 30/05/2005, às regras legais aplicáveis (primeira 
parte do n.º 1 e o n.º 2, do artº. 78º da LGT, conjugado com o artº. 131º do CPPT), não subjaz qualquer 
razão legal à pretensão da A., porque apresentada após o decurso do prazo de dois anos.

C.5  - Para além disso, a matéria coletável objeto do pedido de revisão corresponde exatamente 
à apurada pela A. na sua autoliquidação, o que significa a total ausência de fixação ex novo por parte 
da Administração Tributária.

C.6  - Não se verificou qualquer injustiça grave ou notória conforme prevê o n.º 5 do artº. 78º da 
LGT, pois a A. não se apercebeu atempadamente desse facto nem se socorreu do mecanismo previsto 
no artº. 131º, n.º 1 do CPPT.

D)  - O objeto desta accão é o Despacho n.º 684/2008 -XVII, de 08/07/2008, proferido em sede 
de recurso hierárquico pelo aqui Recorrente Jurisdicional no uso de competências delegadas, onde foi 
indeferida a revisão oficiosa da autoliquidação de IRC referente ao exercício de 2000 (sublinhado e 
negrito nossos).

E)  - As causas de pedir nesta ação invocadas na P.I., foram:
 -Errónea interpretação dos nºs 1 e 4 do artº. 78º. da LGT;
 -Violação dos princípios da justiça e da igualdade.
F)  - O douto Acórdão recorrido termina julgando procedente esta ação e em anular o ato recorrido, 

ordenando a sua substituição por um outro, que conheça do pedido de revisão da autoliquidação de IRC 
de 2001 (obviamente, com referência ao exercício de 2000).

G)  - No entendimento do aqui Recorrente Jurisdicional, da interpretação conjugada dos nºs 1, 2 
e 4 do artº. 78º da LGT com o artº. 131º do CPPT resulta que, havendo erro na autoliquidação e por 
iniciativa do contribuinte:

 -Os atos tributários podem ser revistos através de reclamação administrativa/graciosa e com base 
em qualquer ilegalidade (nº 1 do artº. 78º da LGT), considerando -se que o erro na autoliquidação é 
imputável aos Serviços (nº 2 do mesmo artigo);

 -Essa reclamação administrativa/graciosa apenas pode ser apresentada no prazo de dois anos, con-
tados após a entrega da declaração e respetiva autoliquidação (artº. 131º, n.º 1 do CPPT); só depois da 
utilização deste mecanismo legal, é que o contribuinte pode lançar mão da competente impugnação:

 - Excecionalmente, a revisão dos atos tributários pode ocorrer no prazo de três anos contados 
após a entrega da declaração, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições (nº 4 
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do artº. 78º da LGT): não tenha havido comportamento negligente por parte do contribuinte e tenha 
ocorrido injustiça grave ou notória.

H)  - Paralelamente e ainda de acordo com o entendimento do aqui Recorrente Jurisdicional, da 
interpretação conjugada das referidas normas legais acima invocadas resulta que, havendo erro impu-
tável aos serviços e por única iniciativa da Administração Tributária:

 - Os atos tributários podem ser revistos no prazo de quatro anos (segunda parte do n.º 1 do artº. 
78º da LGT);

 - Se o tributo ainda não tiver sido pago, a todo o tempo (nº 1 do artº. 78º da LGT, in fine).
I)  - Ora, o douto Acórdão proferido pelo Tribunal a mo deliberou extra lesem, como passa a 

demonstrar -se (os sublinhados são da nossa responsabilidade):
I. 1  - No 3º parágrafo de fls. 13, confundiu os prazos de reação, pois os da iniciativa do contribuinte 

são diferentes dos da iniciativa da Administração Tributária. Na verdade, o erro imputável aos serviços 
no caso da autoliquidação (primeira parte do n.º 1 do artº. 78º da LGT, conjugado com o n.º 2 da mesma 
norma) é substancialmente diferente do erro imputável aos serviços nos restantes casos (segunda parte 
do n.º 1 do artº. 78º da LGT). Logo, se a lei distingue as duas situações, não pode o julgador inseri -las 
num contexto comum, para além de esta aplicação correta da lei não colide com o art. 55º da LGT, sob 
pena de incoerência sistemática.

I. 2  - Para contestar o 3º parágrafo de fls. 15, repete -se que o n.º 1 do artº. 78º da LGT distingue 
claramente duas situações: na sua primeira parte, o erro imputável aos serviços no caso da autoliqui-
dação com pedido de revisão por iniciativa do contribuinte; na sua segunda parte, o erro imputável aos 
serviços nos restantes casos com revisão por iniciativa da Administração Tributária.

I.3 - Quanto ao 2º parágrafo de fls. 16, insiste -se não ser possível confundir e fundir num único 
entendimento as duas situações perfeitamente díspares que a lei expressa e claramente distingue. Logo, 
quando a iniciativa é do contribuinte, aplica -se o disposto no nº. 1 do artº. 78º da LGT, excetuando a 
segunda parte do n.º 1 do artigo, destinado a ser usado pela Administração Tributária em qualquer outro 
caso; naturalmente e com base na sua natureza, a autoliquidação fica excluída, porque fisicamente é 
sempre levada a cabo pelo contribuinte.

I. 4  - Sobre o último parágrafo de fls. 17 e o último parágrafo de fls. 18, refere -se que:
 -O prazo consagrado no artº. 131º do CPPT não pode ser considerado como irrelevante por  - vários 

motivos porque este diploma é lei especial face à LGT (nº 3 do artº. 7º do Código Civil), para além 
de que a primeira parte do n.º 1 e o n.º 2 do artº. 78º da LGT estão direcionados para a autoliquidação 
efetuada pelo contribuinte, enquanto o seu n.º 4 se dirige à existência de injustiça grave ou notória, 
qualquer que seja a sua origem;

 -Assim sendo, não se vislumbra onde residam as ausências de lógica, racionalidade e coerência 
sistemática das normas diretamente aplicáveis e ora em análise.

I.5  - No que respeita ao 2º parágrafo de fls. 19, apenas se lembra que se a própria LGT prevê 
mecanismos específicos de que o contribuinte pode socorrer -se (in casu, o seu artº. 78º), a sua consa-
gração e utilização é insuscetível de ferir o disposto no artº. 55º do mesmo diploma legal, sob pena de 
interpretação totalmente desarticulada desse diploma, para além da sua incoerência sistemática.

I.6  - No 6º parágrafo de fls. 20 é impropriamente invocado o n.º 2 do artº. 266º da CRP, pois para 
isso o aplicador da lei poderia invocar a inconstitucionalidade das normas aqui em causa (artº. 78º da 
LGT e artº. 131º do CPPT) e, contudo, não o fez.

I.7  - Não é apresentado qualquer fundamento legal para a afirmação contida no 2º parágrafo de 
fls. 22.

J)  - Em suma e ressalvado o devido respeito, todo o raciocínio silogístico do Acórdão recorrido 
parte de premissas erradas, consistentes na errada interpretação dos nºs 1, 2 e 4 do artº. 78º da LGT e 
do artº. 131º do CPPT.

Em face do exposto, deverá:
 -Revogar -se totalmente o Acórdão recorrido, porque carecido de qualquer apoio legal, atenta a 

errada interpretação das normas legais aplicáveis.
E, em consequência,
 - Manter -se integralmente o despacho objeto destes autos, com todas as legais consequências.
II. Contra -alegando veio a recorrida concluir:
a) Vem o presente recurso interposto do Douto Acórdão proferido em 25/11/2009 que julgou 

procedente a ação administrativa especial interposta pela ora recorrida visando a anulação do despacho 
nº.s 683/2008 -XVII de Sua Ex.cia o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, proferido em 
2008.07.08, que negou provimento ao Recurso Hierárquico apresentado do despacho de indeferimento 
da revisão oficiosa da autoliquidação de IRC do exercício de 2001.

b) Por Acórdão proferido em 12.05.2010 foi julgado procedente o pedido de correção de erros 
materiais requerido pela ora Recorrente nas suas alegações de recurso sem que a ora Recorrida tivesse 
sido notificada para apresentar contra -alegações de recurso e para se pronunciar sobre tal pedido de 
correção, tendo o acórdão retificativo sido proferido sem audição da ora recorrida.
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c) Em 28.05.2010 a ora Recorrida arguiu a nulidade processual traduzida na omissão de notificação 
prevista no artigo 145º n.º 1 do CPTA mais requerendo a retificação de erros materiais verificados nos 
Acórdãos de 25.11.2009 e de 12.05.2010.

d) Por Acórdão proferido em 11.10.2011 foi julgada procedente a arguição de nulidade e anulado 
todo o processado posterior a fls. 120 dos autos, incluindo o Acórdão de 12.05.2010 que deferiu a reti-
ficação solicitada pelo Réu, exceto no que tange a fls.19 do Acórdão, linha 12 onde de consta “prejuízos 
fiscais em montante superior...” onde deverá ler -se “...prejuízos fiscais em montante inferior

e) Mantém a ora Recorrida, como havia mencionado no seu requerimento de 28.05.2010 que a dita 
retificação a fls. 19, linha 12 do Acórdão recorrido não é correta, como resulta do artigo 8º da petição 
inicial, onde expressamente referiu “dedução que, a efetuar -se nos termos devidos, teria repercussões 
ao nível da diminuição dos prejuízos fiscais deduzidos e proporcionalmente, do aumento dos prejuízos 
fiscais dedutíveis.”

f) Com efeito no caso objeto dos presentes autos, caso a então Autora e ora recorrida tivesse de-
duzido à matéria coletável o montante do benefício fiscal em causa teriam sido inferiores os prejuízos 
fiscais deduzidos e proporcionalmente superiores os prejuízos fiscais reportáveis.

g) Ao manter -se a dita retificação ficará sem sentido a frase que passará a ler -se “deduziu prejuízos 
fiscais em montante inferior ao que resultaria da correta aplicação da lei  - diminuindo consequente-
mente o valor dos prejuízos fiscais reportáveis”, sendo certo que a diminuição dos prejuízos fiscais 
deduzidos implica necessariamente o aumento dos prejuízos fiscais reportáveis.

h) Estando agora assente que o objeto dos presentes autos é o despacho n.º 683/2008 -XVII proferido 
pelo aqui Recorrente com referência ao exercício de 2001, e relembrando a factualidade relevante:

h) 1. A Autora procedeu em 30.07.2002 à entrega da Declaração de IRC, Modelo 22, relativa ao 
exercício de 2001 (vd. ponto 2 do probatório e Informação anexa ao despacho de indeferimento);

h) 2. Em 30.05.2005 requereu a Revisão Oficiosa da autoliquidação com fundamento em que reunia 
no exercício de 2001, todos os pressupostos de aplicação do benefício fiscal previsto no artigo 17º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais e tal benefício não se encontrava refletido na declaração de rendimentos, 
tendo daí resultado a não dedução do montante de €437.634,81 que, a efetuar -se, teria repercussões ao 
nível da diminuição dos prejuízos fiscais deduzidos e proporcionalmente, do aumento dos prejuízos 
fiscais dedutíveis (vd. ponto 6 do probatório).

h) 3. O pedido de revisão oficiosa foi indeferido com fundamento que não teria enquadramento 
no artigo 78º n.e 4 da Lei Geral Tributaria (LGT), tendo com este mesmo fundamento sido indeferido 
o Recurso Hierárquico interposto pela ora Recorrida (vd. pontos 7, 9, 10 e 11 do probatório).

h) 4. As causas de pedir invocadas na p.i. foram a errónea interpretação do artigo 78º, n.º 4 da 
LGT, a violação dos princípios da justiça e da igualdade e a errónea interpretação do artigo 78º, n.º 1 
da LGT, tendo o douto Acordão recorrido julgado procedentes todos os fundamentos da ação.

i) A Recorrente confunde o processo de revisão por iniciativa do contribuinte previsto no n.º 1 
do artigo 78º da LGT com o processo de reclamação graciosa previsto nos artigos 68º a 77º do CPPT, 
sendo certo que tais processos são distintos.

j) Enquanto que a reclamação graciosa é decidida pelo dirigente do órgão periférico local da admi-
nistração tributária (artigo 75º do CPPT), o pedido de revisão oficiosa previsto no artigo 78º da LGT é 
dirigido ao próprio autor do ato; e enquanto a reclamação graciosa deve ser deduzida nos prazos previstos, 
designadamente nos artigos 70º e 131º n.º 1 do CPPT, o pedido de revisão previsto no artigo 78º, n.º 1 
tem que ser deduzido no prazo de reclamação administrativa previsto no artigo 162º do CPA.

k) Assim decidiu, e bem, o Douto acórdão recorrido ao considerar que “não colhe a argumenta-
ção da entidade recorrida com a qual pretende restringir o campo de aplicação do procedimento do 
artigo 78º da LGT no sentido de que qualquer juízo de ilegalidade efetuado pela AT fora dos prazos 
de reclamação e impugnação é extemporâneo, logo insuscetível de ser efetuado”, porque “o pedido de 
revisão previsto no artigo 78º da LGT, distintamente da reclamação graciosa que é deduzida nos prazos 
estabelecidos artigos 70º e 131º, n.º 1, 132º, n.º 3 e 133º, nºs 2 e 3 do CPPT, terá de ser deduzido no 
prazo de 15 dias (...) pois é este o prazo de reclamação administrativa previsto no artigo 162º do CP 
A, a tal procedimento aplicável por injunção do n.º 1 do artigo 78º da LGT”.

l) Ao contrário do que entende a Recorrente não estamos perante um caso de revisão do ato tributário 
por iniciativa do contribuinte e com fundamento em qualquer ilegalidade mas sim de um pedido da ora 
recorrida para que a Administração Tributária, por sua iniciativa, proceda à revisão oficiosa do ato.

m) Com efeito, como se salienta no douto Acordão recorrido, no caso sub judicibus está em causa 
um despacho administrativo que não se debruça diretamente sobre a legalidade da liquidação de IRC 
antes se prendendo com o entendimento naquele perfilhado de que o pedido de Revisão Oficiosa não 
teria enquadramento no artigo 78º, n.º 4 da LGT.

n) E como mais se refere no douto Acórdão recorrido a revisão oficiosa é por definição a revisão 
do ato tributário por iniciativa da Administração Tributária; e a revisão por iniciativa da Administração 
Tributária será levada a cabo quer no caso de erro imputável aos serviços, como tal se considerando 
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o erro na autoliquidação (nºs s 1 e 2 do artigo 78º) quer nos casos de injustiça grave ou notória (nºs 3 
e 4 do artigo 78º).

o) Mas nada impede que os interessados requeiram à Administração Tributária a revisão dos atos 
tributários mesmo nos casos em que o artigo 78º prevê que a revisão é da iniciativa dos serviços, como 
decorre do n.º 6 do artigo 78º (atual n.º 7).

p) Pelo que conclui e bem no douto Acórdão recorrido que a contribuinte tinha a faculdade de 
pedir a revisão oficiosa do ato de auto liquidação dentro do prazo em a Administração Tributária a 
poderia efetuar, ficando a AT obrigada a pronunciar -se sobre o pedido por injunção normativa insíta 
no artigo 55º, n.º 1 da LGT.

q) Ao contrário do que pretende a Recorrente, a lei não distingue o erro imputável aos serviços 
nos casos de autoliquidação do erro imputável aos serviços nos restantes casos nem o acórdão recorrido 
confundiu os prazos de reação num e noutro caso.

r) O que resulta do artigo 78º, n.º 1 da LGT é que a revisão dos atos tributários pode operar por 
iniciativa do sujeito passivo ou da Administração Fiscal; no primeiro caso o pedido deve ser interposto 
no prazo de reclamação administrativa e o fundamento pode ser qualquer ilegalidade; no segundo caso 
o prazo para interposição do pedido é de 4 anos, e o fundamento tem de ser, necessariamente, o erro 
imputável aos serviços, resultando, expressamente, do n.º 2 do artigo 78º da LGT, que se considera 
imputável aos serviços (presunção “iuris tantum “), o erro na autoliquidação.

s) Da correta interpretação do citado preceito decorre assim que a revisão do ato tributário com 
fundamento em erro imputável aos serviços  - considerando -se como tal o erro na autoliquidação  - é 
sempre da iniciativa da Administração Tributária e o prazo é de 4 anos.

t) E embora sendo da iniciativa da Administração Tributária nada impede que o contribuinte possa 
pedir que seja cumprido esse dever, dentro dos limites temporais em que a Administração Tributária 
o pode exercer.

u) Assim, e ao perfilhar este entendimento, não merece qualquer reparo o afirmado no 3º parágrafo 
de fls. 13, no 3º parágrafo de fls. 15 e no 2º parágrafo de fls. 16 do douto acórdão recorrido.

v) No que respeita ao artigo 78º, n.º 4 da LGT, o facto de não ter sido detetada a pretendida injustiça 
no prazo previsto no artigo 131º do CPPT é absolutamente irrelevante para a qualificação da injustiça 
como notória ou grave porquanto a notoriedade significa apenas que a injustiça deve ser patente, os-
tensiva e inequívoca, não decorrendo da lei a exigência de os contribuintes tomarem conhecimento da 
mesma no prazo de dois anos.

w) Se assim não fosse, esvaziar -se -ia de qualquer sentido o prazo previsto no n.º 4 do artigo 78º 
da LGT já que, logo que decorridos 2 anos, a injustiça deixaria de ser notória e, portanto, insuscetível 
de revisão no prazo de 3 anos, o que não é admissível nos planos lógico racional e sistemático da 
hermenêutica jurídica.

x) Os n.ºs 1 e 4 do artigo 78º da LGT têm um campo de aplicação diferenciado e independente, 
sendo o prazo previsto no n.º 1 aplicável aos pedidos de revisão com fundamento em qualquer ilega-
lidade e o prazo de três anos previsto no n.º 4 apenas aplicável aos pedidos de revisão oficiosa com 
fundamento em injustiça grave e notória objetiva, isto é, independentemente de os sujeitos passivos se 
“aperceberem” no prazo previsto no n.º 1, da factualidade fundamento da revisão.

y) Assim e ao contrário do alegado pela Recorrente, não merece qualquer censura o douto Acórdão 
recorrido que fez uma correta interpretação das disposições legais aplicáveis.

z) Do artigo 55º da LGT resulta que a Administração Tributaria deve exercer as suas atribuições 
na prossecução do interesse público e, ainda, pelo respeito, entre outros, do princípio da justiça.

aa) Como se refere no Acórdão do STA de 18 de junho de 2002, proferido no recurso n.º 4587/00, 
a justiça material constitui a “teleologia própria da tributação” devendo, como tal, ser encarada como 
um valor absoluto que a Administração Fiscal, estando vinculada à prossecução do interesse publico 
e ao dever de imparcialidade, deve prosseguir sempre e em todas as circunstâncias, irrelevando, pois, 
todo e qualquer aspeto de cariz subjetivo como seja a data em que os sujeitos passivos identificam a 
situação de injustiça.

bb) E assim sendo, não restam dúvidas que a interpretação do artigo 78º n.º 4 da LGT adotada 
no despacho de indeferimento segundo a qual não se considera ter havido injustiça grave ou notória 
no caso em apreço, uma vez que a ora Recorrida não se apercebeu atempadamente desse facto nem 
se socorreu do mecanismo previsto no artº 131º n.º 1 do CPPT viola claramente o princípio da justiça 
previsto no artigo 55º da LGT.

cc) Face os princípios da legalidade, da justiça, da igualdade e da imparcialidade consagrados no 
artº 266º, n.º 2 da CRP, mesmo nos casos em que a revisão é da iniciativa dos serviços, nada impede que 
os interessados requeiram à administração tributária essa revisão e não pode a Administração tributária 
demitir -se legalmente de o fazer.

dd) Como se refere no douto Acórdão recorrido, embora a revisão do ato tributário acabe “por 
implicar um alargamento do prazo de estabilidade da situação a que se refere (...) a adoção pelo le-



2522

gislador da possibilidade de revisão do ato pressupõe exatamente o equacionamento dessa questão e 
a sua resolução no sentido de fazer valer (...) outros valores para além da segurança a prazo certo”.

ee) O próprio artigo 78º da LGT, ao prever a possibilidade de revisão do ato tributário mesmo que 
não exista erro imputável aos serviços, com fundamento em injustiça notória ou grave e para além dos 
prazos de reclamação graciosa ou impugnação é claramente um corolário do princípio da legalidade 
e da justiça.

ff) E a possibilidade de revisão do ato tributário mesmo que não exista erro imputável aos serviços 
decorre também do n.º 2 do artigo 78º da LGT, pois como se fundamenta no douto Acórdão recorrido 
“Aliás a mesma lei  - artigo 78º, n.º 2  - considera erro imputável aos serviços o erro na autoliquidação 
efetuada pelo sujeito passivo, do qual está liminarmente excluído qualquer erro material praticado 
pela administração tributária”.

gg) Improcedem assim todas as conclusões da ora Recorrente não merecendo qualquer censura o 
douto Acórdão recorrido que fez uma correta interpretação e aplicação das normas aplicáveis, designada-
-mente do disposto nos nºs 1, 2 e 4 do artigo 78º da LGT.

Nestes termos e nos demais de Direito que o Venerando Tribunal suprirá, deve o presente recurso 
ser julgado improcedente, mantendo -se o douto Acórdão recorrido e assim se fazendo a costumada 
JUSTIÇA.

III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 264/265, no qual defende a improcedência do 
recurso, uma vez que o contribuinte pode, no prazo de quatro anos contados da liquidação, com base 
em erro imputável aos serviços, solicitar a revisão do ato tributário ainda que não tenha deduzido re-
clamação graciosa nos termos e para os efeitos do estatuído no artº 131º do CPPT.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V.Com interesse para a decisão foram dados como provados pelo Tribunal recorrido os seguintes 

factos:
1º)  -A Autora é uma sociedade que se dedica ao fabrico e distribuição de bebidas.
2º) -A Autora apresentou a sua declaração de IRC referente ao exercício de 2000 em 20 de julho 

de 2001, autoliquidando o Imposto devido de acordo com o disposto nos art.s 82º alínea a) e 83º n.º 1 
alínea a), ambos do Código do IRC e pagou a quantia de 1 614 784, 86 € em 02 de agosto do mesmo 
ano, quando o termo final para esses atos era o dia 31 de maio de 2001.

3º) - Ainda no âmbito da sua atividade a Autora procedeu à entrega da Declaração de IRC, Modelo 
22, relativa ao exercício de 2001.

4º) - Em 25/09/2002 a Administração Tributária corrigiu aquela autoliquidação havendo a Autora 
pago adicionalmente a quantia de 21 473,06€ em 10 de outubro de 2002.

5º -Na liquidação referida no ponto anterior foi corrigido o valor da derrama e liquidados os cor-
respondentes juros compensatórios e moratórios.

6º) - Da mencionada Declaração resultou a emissão, por parte da Administração Fiscal, da liqui-
dação n.º 2010033360, datada de 09 de abril de 2003 (exercício de 2001).

7º) - Em maio de 2005, detetou a Autora um erro na referida autoliquidação de imposto, tendo, em 
consequência, e em 30/05/2005, requerido a Revisão Oficiosa da citada liquidação com fundamento 
em que reunia, no exercício de 2001, todos os pressupostos de aplicação do benefício fiscal previsto no 
artigo 17º do Estatuto dos Benefícios Fiscais e tal benefício não se encontrava refletido na Declaração 
de Rendimentos, tendo daí resultado, para a ora Autora, a não dedução do montante de €437.634,81 
(quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro euros e oitenta e um cêntimos), dedução 
que, a efetuar -se nos termos devidos, teria repercussões ao nível da diminuição dos prejuízos fiscais 
deduzidos e proporcionalmente, do aumento dos prejuízos fiscais dedutíveis.

8º) -Em 09 de agosto de 2006, foi a Autora notificada do projeto de decisão relativamente ao 
referido pedido de revisão, no qual se propunha o indeferimento do mesmo aduzindo a Administração 
Fiscal, para fundamentar tal posição, que o pedido de Revisão Oficiosa interposto pela ora Autora não 
teria enquadramento no artigo 78º, n.º 4 da Lei Geral Tributaria (LGT), motivo pelo qual deveria o 
mesmo ser indeferido.

9º) -Em 28 de agosto de 2006, exerceu a Autora, por escrito, o direito de audição prévia, onde 
se insurgiu quanto à mencionada proposta de decisão, invocando, para defesa da sua posição (i) 
diversa doutrina, (ii) Jurisprudência dos Tribunais Superiores e até (iii) doutrina administrativa 
emanada da própria Administração Fiscal, todas no sentido contrário a posição constante do projeto 
de decisão.

10º) -Em 07 de novembro de 2006, através do Ofício n.º 088714, datado de 03/11/2006, e emitido 
pelo Diretor de Finanças (por delegação), foi a Autora notificada do Despacho da Exma. Sra. Diretora 
dos Serviços de IRC, que converteu em definitivo o mencionado projeto de decisão, indeferindo, assim, 
o pedido de Revisão Oficiosa.

11º) -Não se conformando a Autora com o mencionado Despacho por considerar que enferma de 
diversas ilegalidades insuscetíveis de permitir a sua manutenção na ordem jurídica, foi apresentado 
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por esta Recurso Hierárquico para Sua Ex.ma o Senhor Ministro das Finanças em 06 de dezembro de 
2006.

12º) - Em 02.10.2008, a ora Autora foi notificada através do ofício n.º 072948 29.09.2008, do des-
pacho n.º 684/2008 -XVII de Sua Exa o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, proferido em 
2008 -07 -08, no uso de competências delegadas, pelo qual é negado provimento ao Recurso Hierárquico 
apresentado com os mesmos fundamentos que haviam dado origem ao despacho de indeferimento da 
revisão oficiosa objeto do Recurso Hierárquico.

13º) - Como da referida notificação não constava a indicação dos meios de defesa e respetivos 
prazos de que a Autora dispunha para, querendo, reagir contra o ato notificado, em 23 de outubro de 
2008 foi por esta requerido, ao abrigo do disposto no art. 37º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário (CPPT), a notificação dos referidos requisitos omitidos na notificação em causa ou a passa-
gem de certidão que os contivesse, isenta de qualquer pagamento.

14º) - Tendo a Autora recebido a notificação desses mesmos elementos a 5 de novembro de 
2008.

VI. A única questão a conhecer neste recurso consiste em saber se, detetado pelo contribuinte 
erro na autoliquidação de IRC por si efetuada, pode este formular pedido de revisão daquela ao abrigo 
do disposto no artº 78º da LGT ou se tal meio lhe é vedado por ser aplicável ao caso, em matéria de 
autoliquidação, o disposto no artº 131º, n.º 1 do CPPT.

VI.1.A entidade requerida entende que da interpretação conjugada dos nºs 1, 2 e 4 do artº 78º 
da LGT e do n.º 1 do artº 131º do CPPT resulta que, havendo erro na autoliquidação e por iniciativa 
do contribuinte os atos tributários podem ser revistos através de reclamação administrativa/graciosa 
e com base em qualquer ilegalidade, considerando -se que o erro na autoliquidação é imputável aos 
Serviços, podendo a respetiva reclamação administrativa/graciosa apenas ser apresentada no prazo 
de dois anos, contados após a entrega da declaração e respetiva autoliquidação (artº. 131º, n.º 1 do 
CPPT); só depois da utilização deste mecanismo legal, é que o contribuinte pode lançar mão da 
competente impugnação:

 - Excecionalmente, a revisão dos atos tributários pode ocorrer no prazo de três anos contados 
após a entrega da declaração, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições (nº 4 
do artº. 78º da LGT): não tenha havido comportamento negligente por parte do contribuinte e tenha 
ocorrido injustiça grave ou notória.

Ora, o douto Acórdão proferido pelo Tribunal a quo, confundiu os prazos de reação, pois os da 
iniciativa do contribuinte são diferentes dos da iniciativa da Administração Tributária. Na verdade, o 
erro imputável aos serviços no caso da autoliquidação (primeira parte do n.º 1 do artº. 78º da LGT, 
conjugado com o n.º 2 da mesma norma) é substancialmente diferente do erro imputável aos serviços 
nos restantes casos (segunda parte do n.º 1 do artº. 78º da LGT). Logo, se a lei distingue as duas situ-
ações, não pode o julgador inseri -las num contexto comum, para além de esta aplicação correta da lei 
não colide com o art. 55º da LGT, sob pena de incoerência sistemática.

O n.º 1 do artº. 78º da LGT distingue claramente duas situações: na sua primeira parte, o erro 
imputável aos serviços no caso da autoliquidação com pedido de revisão por iniciativa do contribuinte; 
na sua segunda parte, o erro imputável aos serviços nos restantes casos com revisão por iniciativa da 
Administração Tributária.

Daqui resulta então que, quando a iniciativa é do contribuinte, aplica -se o disposto no nº. 1 do 
artº. 78º da LGT, excetuando a segunda parte do n.º 1 do artigo, destinado a ser usado pela Adminis-
tração Tributária em qualquer outro caso; naturalmente e com base na sua natureza, a autoliquidação 
fica excluída, porque fisicamente é sempre levada a cabo pelo contribuinte.

No caso dos autos, o prazo consagrado no citado artº 131º não pode ser considerado irrelevante 
até porque o CPPT é diploma especial em relação à LGT.

VI.2. O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que o requerimento da autora é adequado a 
desencadear o mecanismo da revisão oficiosa previsto n.º nº 1 do artº 78º da LGT. Com efeito, sobre 
a Administração Tributária impende o dever de revogar os atos de liquidação de tributos que sejam 
ilegais nas condições e com os limites temporais referidos naquele artº 78º. E, em homenagem aos 
princípios da justiça, da igualdade e da legalidade, devem também ser oficiosamente corrigidas, dentro 
dos mesmos limites temporais as ilegalidades que o contribuinte lhe apontar, podendo, por isso, requerer 
a revisão do ato tributário.

A autoliquidação é equiparada a erro imputável aos serviços, pelo que o pedido de revisão é, no 
caso concreto, admissível.

VI.3. Do mesmo entendimento comunga a autora quando refere que apenas formulou um pedido 
para que a Administração Tributária procedesse à revisão oficiosa do ato, não estando, por isso, em 
causa, qualquer reclamação do ato de liquidação.

Daqui resulta então que o prazo para a Administração Tributária efetuar a revisão é de quatro anos 
por existir erro imputável aos serviços pelo que nada que impede que o contribuinte possa pedir que 
para que seja cumprido o dever de a Administração Tributária revogar o ato ilegal.
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VI.4. Também o MºPº, no seu parecer de fls. 264/265, se pronuncia pela improcedência do recurso, 
louvando -se nos seguintes argumentos:

Nos termos do disposto no artº 78º, n.º 1 da LGT, a Administração Tributária pode proceder à 
revisão oficiosa dos atos tributários, devendo prazo de quatro anos após a liquidação com fundamento 
em erro imputável aos serviços, sendo certo que, de acordo com o n.º 2 do mesmo artigo, se considera 
também imputável aos serviços o erro na autoliquidação.

A possibilidade de revisão oficiosa dos atos tributários a favor do contribuinte tem um caráter 
geral, não constituindo um meio alternativo ou dependente dos meios de impugnação administrativa e 
judicial (reclamação graciosa, recurso hierárquico ou impugnação judicial), mas um meio complementar 
destes e que só é utilizável quando não for possível utilizar aqueles meios impugnatórios.

Deste modo, não pode ser indeferido um pedido de revisão oficiosa por não ter sido deduzida 
prévia reclamação graciosa ao abrigo do artº 131º do CPPT, o mesmo ser aplicado se efetuado passados 
os dois anos ali previstos e antes de decorrido o prazo de quatro previsto no artº 78º da LGT.

Assim, no caso dos autos, o contribuinte poderia apresentar o pedido de revisão no prazo de qua-
tro anos, a contar da data da liquidação, com base em erro imputável aos serviços, sem ter deduzido 
previamente a reclamação graciosa nos termos e para os efeitos do artº 131º acima citado.

Vejamos então.
VII. As normas acima referidas e que relevam para a decisão estabelecem o seguinte:
(Artigo 131º do CPPT)
1. Em caso de erro de autoliquidação, a impugnação será obrigatoriamente precedida de reclamação 

graciosa dirigida ao dirigente do órgão periférico regional da administração tributária, no prazo de dois 
anos após a apresentação da declaração.

2. Em caso de indeferimento expresso ou tácito da reclamação, o contribuinte poderá impugnar, 
no prazo de 30 dias, a liquidação que efetuou, contados, respetivamente, a partir da notificação do 
indeferimento ou da formação da presunção do indeferimento tácito.

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, quando o seu fundamento for exclusivamente 
matéria de direito e a autoliquidação tiver sido efetuada de acordo com orientações genéricas emitidas 
pela administração tributária, o prazo para a impugnação não depende da reclamação prévia, devendo 
a impugnação ser apresentada no prazo do n.º 1 do artigo 102º.

(Artigo 78.º da LGT)
1 - A revisão dos atos tributários pela entidade que os praticou pode ser efetuada por iniciativa do 

sujeito passivo, no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade, ou, 
por iniciativa da administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo 
se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços.

2 - Sem prejuízo dos ónus legais de reclamação ou impugnação pelo contribuinte, considera -se 
imputável aos serviços, para efeitos do número anterior, o erro na autoliquidação.

Ora, examinando as referidas normas temos que, no 1º caso, se trata de um meio de defesa típico 
da autoliquidação que, em princípio, é precedido de reclamação graciosa dirigida ao dirigente do 
órgão periférico regional da administração tributária, no prazo de dois anos após a apresentação da 
declaração.

Assim, se no prazo de dois anos após a apresentação da declaração o contribuinte constatar ter 
havido erro de facto ou de direito na autoliquidação, pode utilizar o meio previsto neste artigo 131º.

Já o artº 78º da LGT consagra um meio de eliminação de ilegalidades comum a todos os atos 
tributários, no qual temos de incluir também os atos autoliquidados, como, aliás resulta, do seu n.º 2.

Deste modo, tal como sucede relativamente a qualquer ato tributário, independentemente de poder 
usar os meios de defesa normais (reclamação graciosa, recurso hierárquico e impugnação judicial), o 
contribuinte pode também pedir a revisão do ato tributário no prazo de reclamação administrativa com 
fundamento em qualquer ilegalidade; e pode ainda solicitar à administração tributária, no prazo de quatro 
anos após a liquidação, que esta revogue o ato com fundamento em erro imputável aos serviços.

Este artigo, aliás, segue a tradição de anteriores normas tributárias que admitiam a revisão do ato 
tributário.

Assim, antes da entrada em vigor do Código de Processo Tributário, era admitida a revisão do 
ato de liquidação com fundamento em qualquer inexatidão objetiva, com base em novos factos ou em 
novos meios de prova que viessem a ser conhecidos e demonstrassem aquela inexatidão. (ALBERTO 
XAVIER, Conceito e Natureza do Ato Tributário, página 582.)

Esta revisão era efetuada a favor do contribuinte, conduzindo à anulação, total ou parcial, do ato 
tributário.

O Decreto -Lei n.º 163/79, de 31 de maio, previa também a possibilidade de revisão de atos de 
liquidação de impostos municipais, estabelecendo, no n.º 4 do seu artº. 1.º, que «independentemente 
de reclamação ou impugnação dos interessados, a câmara municipal ordenará, sob proposta do chefe 
da secretaria, a revisão dos atos da liquidação dos impostos referidos nos números anteriores sempre 
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que, por motivos imputáveis aos serviços, tenha sido liquidada quantia superior à devida, se ainda não 
tiverem decorrido cinco anos sobre a abertura dos cofres ou sobre o pagamento eventual».

Nos códigos da reforma fiscal de 1988 também se previa possibilidade de revisão a favor do 
contribuinte, por erro imputável aos serviços (art. 85.º, n.º 1 C.I.R.S. e 81.º, n.º 3 do C.I.R.C.).

O C.P.T., de 1991, veio admitir generalizadamente a revisão oficiosa dos atos tributários.
A revisão era sempre da iniciativa da administração tributária (do autor do ato ou superior hierár-

quico e por isso, se denominava revisão oficiosa), com fundamento no errado apuramento da situação 
tributária do interessado (93.º C.P.T.):

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;

b) Se a revisão for a favor do contribuinte, com base em erro imputável aos serviços ou dupli-
cação da coleta, nos cinco anos posteriores ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à data da 
notificação do ato a rever e, ainda, no decurso do processo de execução fiscal.

Da decisão que indeferisse um pedido de revisão de ato tributário cabia impugnação contenciosa, 
uma vez que se tratava de um ato que se devia considerar lesivo, por haver um verdadeiro direito à 
revisão de atos ilegais. A natureza lesiva do ato de indeferimento de pedido de revisão veio a ser ex-
pressamente afirmada no artº. 95.º, n.º 2, alínea d), da L.G.T..

Embora esta Lei só tivesse entrado em vigor em 1 -1 -1999, o ato de indeferimento de pedido de 
revisão já tinha natureza lesiva anteriormente, pois a natureza de um ato, a nível da sua lesividade, 
constitui algo que lhe é intrínseco.

A L.G.T. mantém esta previsão generalizada da possibilidade de revisão dos atos tributários, es-
tabelecendo, genericamente que «o ato decisório pode revogar total ou parcialmente ato anterior ou 
reformá -lo, ratificá -lo ou convertê -lo nos prazos da sua revisão» (artº. 79.º da L.G.T.).

Em vários códigos tributários preveem -se situações de revisão das liquidações a favor do contri-
buinte, com e sem fundamento em erro imputável aos serviços, bem como situações de restituição de 
tributos independentemente de anulação do ato tributário, nomeadamente nos artsº 103.º do C.I.R.C., 
42.º do C.I.M.T., 93.º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e 98.º do 
C.I.V.A..

VIII. Conforme ficou escrito no Acórdão deste STA de 14.11.2007 – Processo n.º 0565/07 (que 
acima também seguimos), o dever de a Administração concretizar a revisão de atos tributários, a favor 
do contribuinte, quando detetar uma situação desse tipo por sua iniciativa ou do contribuinte, existe em 
relação a todos os tributos, pois os princípios da justiça, da igualdade e da legalidade, que a administração 
tributária tem de observar na globalidade da sua atividade (artº 266.º, n.º 2, da C.R.P. e 55.º da L.G.T.), 
impõem que sejam oficiosamente corrigidos todos os erros das liquidações que tenham conduzido à 
arrecadação de tributo em montante superior ao que seria devido à face da lei. (Neste sentido, pode 
ver -se o acórdão do S.T.A. de 11.05.2005, proferido no recurso n.º 319/05)

Há, assim, um reconhecimento no âmbito do direito tributário do dever de revogar de atos ilegais, 
dever esse que tem vindo a ser defendido por parte da doutrina (v, por exemplo, ROBIN DE ANDRADE, 
A Revogação dos Atos administrativos, 2.ª edição, páginas 255 -268, – MARIA DA GLÓRIA FER-
REIRA PINTO, Considerações sobre a Reclamação Prévia ao Recurso Contencioso, páginas 12 -14, 
PAULO OTERO, O Poder de Substituição em Direito Administrativo, volume II, páginas 582 -583, 
– MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, Direito Administrativo, Volume I, páginas 613 -614 e FREITAS 
DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, volume II, páginas 463 -465).

A revisão do ato tributário tanto antes da vigência do CPT, como durante a sua vigência, como 
depois da LGT, constitui, assim, um meio administrativo de correção de erros de atos de liquidação de 
tributos, que é admitido como complemento dos meios de impugnação administrativa e contenciosa 
desses atos, a deduzir nos prazos normais respetivos, que tem em vista possibilitar sanar injustiças de 
tributação tanto a favor do contribuinte como a favor da administração.

O regime do artº 78.º, quando o pedido de revisão é formulado para além dos prazos de impugnação 
administrativa e contenciosa, reconduz -se a um meio de restituição do indevidamente pago, com revoga-
ção e cessação para o futuro dos efeitos do ato de liquidação, e não a um meio anulatório, com destruição 
retroativa dos efeitos do ato. A esta luz, o meio procedimental de revisão do ato tributário não pode ser 
considerado como um meio excecional para reagir contra as consequências de um ato de liquidação, 
mas sim como um meio alternativo dos meios impugnatórios administrativos e contenciosos (quando 
for usado em momento em que aqueles ainda podem ser utilizados) ou complementar deles (quando já 
estiverem esgotados os prazos para utilização dos meios impugnatórios do ato de liquidação).

Trata -se de um regime reforçadamente garantístico, quando comparado com o regime de impug-
nação de atos administrativos, mas esse reforço encontra explicação na natureza fortemente agressiva 
da esfera jurídica dos particulares que têm os atos de liquidação de tributos.

Embora o artº 78.º da L.G.T., no que concerne a revisão do ato tributário por iniciativa do con-
tribuinte, se refira apenas à que tem lugar dentro do «prazo de reclamação administrativa», no n.º 6 
do mesmo artigo (na redação inicial, que é o n.º 7 na redação vigente) faz -se referência a «pedido do 
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contribuinte», para a realização da revisão oficiosa, o que revela que esta, apesar da impropriedade da 
designação como «oficiosa», pode ter subjacente também a iniciativa do contribuinte.

Idêntica referência é feita no n.º 1 do artº. 49.º da L.G.T., que fala em «pedido de revisão oficiosa», 
e na alínea a) do n.º 4 do artº. 86.º do C.P.P.T., que refere a apresentação de «pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo, com fundamento em erro imputável aos serviço».

É, assim, inequívoco que se admite, a par da denominada revisão do ato tributário por iniciativa 
do contribuinte (dentro do prazo de reclamação administrativa), que se faça, também na sequência de 
iniciativa sua, a «revisão oficiosa» (que a Administração deve realizar também por sua iniciativa).

Por outro lado, a alínea d) do n.º 2 do artº. 95.º da L.G.T. refere os atos de indeferimento de pedidos 
de revisão entre os atos potencialmente lesivos, que são suscetíveis de serem impugnados contencio-
samente. Não se faz, aqui qualquer distinção entre atos de indeferimento praticados na sequência de 
pedido do contribuinte efetuado no prazo da reclamação administrativa ou para além dele, pelo que a 
impugnabilidade contenciosa a atos de indeferimento de pedidos de revisão praticados em qualquer das 
situações, o que, aliás, é corolário do princípio constitucional da impugnabilidade contenciosa de todos 
os atos que lesem direitos ou interesses legítimos dos administrados (artº. 268.º, n.º 4, da C.R.P.).

Assim, é de concluir que, o facto de ter transcorrido o prazo de reclamação graciosa e de impug-
nação judicial do ato de liquidação, não impedia a impugnante de pedir a revisão oficiosa.

O que acaba de referir -se ficou também anteriormente escrito no Acórdão de 11.05.2005 - Processo 
n.º 0319/05, que resumiu tal entendimento da seguinte forma:

O art. 78º da LGT prevê a revisão do ato tributário «por iniciativa do sujeito passivo» ou «da ad-
ministração tributária», aquela «no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer 
ilegalidade», e esta «no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda 
não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços».

Todavia, tal não significa que o contribuinte não possa, no prazo da revisão oficiosa, pedir esta 
mesma revisão.

Tal resulta, desde logo, dos princípios da legalidade, da justiça, da igualdade e da imparcialidade 
 - art. 266º, n.º 2 da CRP.

Como se refere no Ac. do STA de 20/03/2002, rec 26.5 80:
Face a tais princípios, não se vê como possa a Administração demitir -se legalmente de tomar a 

iniciativa de revisão do ato quando demandada para o fazer através de pedido dos interessados já que 
tem o dever legal de decidir os pedidos destes, no domínio das suas atribuições, sendo que «o dever de 
pronúncia constitui, de resto, um princípio abertamente assumido pelo art. 9º do CPA, no domínio do 
procedimento administrativo mas aqui também aplicável por mor do disposto no art. 2º do mesmo código».

E, mais adiante: «é claro que a revisão do ato tributário, na sua dimensão de ato a favor do contri-
buinte, que é a dimensão que aqui importa ter em conta, acaba por implicar um alargamento do prazo 
de estabilidade da situação tributária a que se refere. Mas uma tal consequência não é uma objeção que 
o intérprete possa colocar... pois a adoção, pelo legislador, da possibilidade de revisão do ato pressupõe 
exatamente o equacionamento dessa questão e a sua resolução no sentido de fazer, dentro de certos 
condicionalismos... outros valores para além da segurança jurídica a prazo certo».

E de lei escrita.
Na verdade, o próprio art. 78º, n.º 6 refere o pedido do contribuinte dirigido ao órgão competente 

da administração tributária para a sua realização.
E o art. 86º, n.º 4, ai. a) do CPPT menciona o «pedido de revisão oficiosa da liquidação do tri-

buto».
É, aliás, no sentido exposto, a jurisprudência, que se crê uniforme, do STA. Cfr., por todos, os 

Acds. de 20/03/2002 citado, 19/11/2003 rec. 1181/03, 17/12/2002 rec. 1182/03, 29/10/2003 rec. 462/03, 
02/04/2003 rec. 1771/02, 20/07/2003 rec. 945/03, 30/01/2002 rec. 26.231

IX. Temos então que, no caso concreto, a Administração Tributária poderia proceder à revisão 
oficiosa do ato de autoliquidação, uma vez que o n.º 1 do artº 78º, parte final e o seu n.º 2 da LGT 
estabelecem que a revisão por iniciativa da administração tributária pode ter lugar no prazo de quatro 
anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em 
erro imputável aos serviços, considerando -se imputável aos serviços, para efeitos do número anterior, 
o erro na autoliquidação.

Ora, podendo proceder oficiosamente a essa revisão, do mesmo modo deve a ela proceder por 
iniciativa e a pedido do contribuinte, pelas razões acima referidas – interesse público na eliminação da 
ilegalidade do ato tributário.

Pelo que ficou dito, não se pode aqui concordar com a interpretação da recorrente constante da 
alínea G) das conclusões das suas alegações, segundo a qual e por aplicação das disposições conjugadas 
dos artºs 78º, nºs 1, 2 e 4 da LGT e 131º do CPPT:

 -O ato tributário só poderia ser revisto através de reclamação administrativa/graciosa e com base 
em qualquer ilegalidade (nº 1 do artº. 78º da LGT), considerando -se que o erro na autoliquidação é 
imputável aos Serviços (nº 2 do mesmo artigo);
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 -Essa reclamação administrativa/graciosa apenas poderia ser apresentada no prazo de dois anos, 
contados após a entrega da declaração e respetiva autoliquidação (artº. 131º, n.º 1 do CPPT); só depois 
da utilização deste mecanismo legal, é que o contribuinte poderia lançar mão da competente impug-
nação:

 - Excecionalmente, a revisão dos atos tributários poderia ocorrer no prazo de três anos contados 
após a entrega da declaração, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições (nº 4 
do artº. 78º da LGT): não tenha havido comportamento negligente por parte do contribuinte e tenha 
ocorrido injustiça grave ou notória.

Ora, desde logo e quanto à necessidade de tal reclamação, tem este STA entendido que a mesma, 
em caso de pedido de revisão ao abrigo do artº 78º, n.º 1, é desnecessária (Neste sentido, por exemplo, 
v. o Acórdão acima citado e o Acórdão de 12.07.2006, proferido no Recurso n.º 402/06, este no caso 
de retenção na fonte).

Por outro lado, a autora formulou o seu pedido com fundamento em ilegalidade e não com fun-
damento em injustiça grave ou notória, pelo que tal fundamento nem sequer tem cabimento nestes 
autos.

Concluímos então no sentido de que, tendo a autora formulado pedido de revisão oficiosa da 
autoliquidação no prazo de quatro anos previsto na parte final do n.º 1 do artº 78º da LGT (v. nºs 2 e 
6 do probatório), a Administração Tributária está obrigada legalmente a conhecer de tal pedido, pelo 
que o acórdão recorrido merece confirmação.

X. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se o acórdão 
recorrido.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Del-
gado. 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Supremo Tribunal Administrativo. Incompetência em razão da hierarquia. Questão 
de facto.

Sumário:

 I — Por regra, a competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso 
jurisdicional de decisão de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal 
Central Administrativo, dado que o Supremo Tribunal Administrativo só goza 
dessa competência quando o recurso tem por exclusivo fundamento matéria de 
direito.

 II — Para aferir da competência há que olhar para as conclusões da alegação do re-
curso e verificar se, perante elas, as questões controvertidas se resolvem mediante 
uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se, 
pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto.

 III — Há necessidade de dirimir questões de facto quando o recorrente invoca factos 
que não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, indiferentes para 
o julgamento da causa.

Processo n.º 582/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: EPRI – Estudos, Planificação e Realizações Imobiliárias, S. A.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A FAZENDA PÚBLICA recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença 
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou procedente, por vício de falta de 
fundamentação, a impugnação judicial que a sociedade EPRI – ESTUDOS, PLANIFICAÇÕES E RE-
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ALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A. deduziu contra o acto de liquidação de Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) referente ao ano de 2004 e respeitante aos prédios urbanos inscritos na matriz predial 
sob os artigos 10389.º e 11967.º, no montante de € 29.016,49.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A) A douta sentença do Tribunal a quo concluiu pela procedência da presente impugnação, intentada 

contra a liquidação de IMI do ano de 2004, na parte relativa aos prédios urbanos, registados na matriz 
predial de Paranhos, sob os arts. 10389º e 11967º, no montante de € 29.016,49.

B) Constituem fundamento desta impugnação a falta de fundamentação da liquidação e o erro de 
facto e de direito no lançamento e na liquidação do imposto.

C) A douta sentença sob recurso julgou procedente a presente impugnação, com a consequente 
anulação do acto de liquidação de IMI de 2004, por concluir “pela deficiência da fundamentação cons-
tante da liquidação”, porquanto da mesma “é impossível destrinçar de onde resultou a determinação 
do valor tributável dos prédios inscritos na matriz urbana da freguesia de Paranhos (Porto) sob os 
artigos 10389º e 11967º, desconhecendo -se se decorrem da aplicação dos coeficientes constantes da 
Portaria n.º 1337/2003, de 05/12, porque a AT considerou tratar -se de um prédio urbano não arrendado 
(art. 16º, nºs 1 a 4) ou apenas arrendado até Dezembro de 1988 (art. 16º, n.º 5), ou se foi determinado 
de acordo com os arts. 37º a 47º do CIMI”.

D) Ressalvado o devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar -se com o que desta forma 
foi decidido, sendo outro o seu entendimento, considerando existir erro de julgamento de facto e erro 
de julgamento de direito, como a seguir se constatará.

E) A sentença recorrida considerou como assente, tão só, a factualidade elencada nos nºs 1 e 2 
do ponto III (“MATÉRIA DE FACTO”) do probatório, baseando -se a sua convicção “no exame das 
informações e dos documentos, não impugnados, que dos autos e do processo administrativo apenso 
constam”.

F) Não obstante se encontrar em causa nos autos a liquidação de IMI, relativa ao ano de 2004, 
invoca a impugnante a falta de fundamentação da notificação respeitante à liquidação ora em crise, 
considerando que esta padece de ilegalidade por omissão das operações efectuadas para apuramento da 
matéria tributável, tanto mais que a mesma fundamentação também não foi efectuada no lançamento 
e liquidação referentes ao ano de 2003.

G) Pelo conspecto da petição inicial (PI) (designadamente dos arts. 9.º a 17º), constata -se que 
a impugnante apenas discute a fixação dos valores patrimoniais tributários dos prédios registados na 
matriz predial urbana da freguesia de Paranhos sob os arts. 10389º e 11967º e, porque discorda daquela 
fixação vem questionar, nos presentes autos, a legalidade da liquidação controvertida por falta de fun-
damentação, erro nos pressupostos de direito e no lançamento do imposto.

H) Ora, resulta dos autos que a referida fixação do valor patrimonial resultou da aplicação directa 
da lei (Dec.Lei n.º 287/2003, de 12/11, que concretizou a Reforma da Tributação do Património (RTP) 
e estabelece um regime transitório de actualização dos valores patrimoniais tributário).

I) Quando da entrada em vigor daquele Dec.Lei n.º 287/2003, e tendo em conta a desactualização 
dos valores patrimoniais dos imóveis em geral, foi estabelecido nos seus arts 13º e segs., para os prédios 
já existentes, um regime transitório de actualização dos valores patrimoniais, para vigorar enquanto 
não se procedesse à avaliação geral prevista no artº 16º CIMI.

J) Regime transitório que, para o que ora nos interessa, se encontrava previsto nos arts. 15º, art.º 16º,
n.º 5 e 17º e segs. daquela RTP.

K) Foi, pois, tendo por base este regime transitório que a AT procedeu à actualização do valor 
patrimonial dos imóveis ora em crise.

L) Uma vez notificada da actualização do valor patrimonial tributário assim efectuada, podia 
a ora impetrante reclamar, em conformidade com o artº 20º da RTP, solicitar a sua determinação de 
acordo com as regras do CIMI (n.º 4 daquele preceito legal) e ainda deduzir impugnação judicial
(nº 5 do mesmo normativo).

M) Optou, no entanto, a aqui impetrante por reclamar contra a liquidação do IMI relativo ao ano 
de 2003, invocando os mesmos fundamentos objecto da presente impugnação, designadamente, a falta 
de fundamentação, porquanto da mesma não consta a razão pela qual o valor patrimonial tributário dos 
imóveis é o que dali consta.

N) E, na sequência do deferimento parcial dessa reclamação graciosa, deduziu impugnação judi-
cial, a qual foi julgada improcedente em 1ª instância (cfr. processo de impugnação judicial que corre 
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto sob o n.º 628/05.2BEPRT).

O) Saliente -se que o acto de fixação do valor patrimonial consubstancia um acto destacável, 
autonomamente impugnável, conforme jurisprudência assente dos Tribunais superiores (Veja -se, por 
todos, os Acórdãos do TCA Sul, de 2010/04/25, processo n.º 03586/09 e de 2008/02/12, processo 
n.º 02125/07, disponíveis em www.dgsi.pt);

P) E, uma vez consolidada a fixação do VPT, nos termos supra expostos, por não ter a ora impe-
trante utilizado qualquer dos meios de defesa ao seu dispor, nos termos do artº 20º da RTP, foram, em 
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conformidade, emitidas as competentes liquidações de IMI, nomeadamente, no que ao caso interessa, 
a liquidação relativa ao ano de 2004, ora controvertida.

Q) Em concreto, no atinente à liquidação ora controvertida  - a liquidação do ano de 2004, 
deduziu a impetrante reclamação graciosa, instaurada no Serviço de Finanças do Porto 3 sob o 
n.º 3360200404000820, a qual veio a ser deferida parcialmente e na sequência da qual foi deduzida a 
presente impugnação.

R) Não obstante o que ficou exposto supra, pronunciou -se a douta sentença sob recurso pela 
deficiente fundamentação da liquidação ora controvertida, por entender que da mesma “é impossível 
destrinçar de onde resultou a determinação do valor tributável dos prédios inscritos na matriz urbana 
da freguesia de Paranhos (Porto) sob os artigos 10389 e 11967 (...)”.

S) Resulta, assim, que o Tribunal a quo concluiu pela falta de fundamentação da fixação do valor 
patrimonial tributário, matéria que não está em causa nos presentes autos, como já se pôde constatar.

T) Constata -se, pois, que da liquidação ora em crise consta a fundamentação necessária e que 
legalmente se impunha, como se concluirá.

U) Determina o n.º 2 do artº 77ºda LGT, que a fundamentação dos actos tributários deve conter 
sempre as disposições legais aplicáveis, a qualificação, a quantificação dos factos tributários e as ope-
rações de apuramento da matéria tributável e do tributo.

V) Respeitando a notificação em crise à liquidação de IMI do ano de 2004, os elementos ne-
cessários para que se considere devidamente fundamentada dirão respeito ao cálculo do imposto em 
causa, que no caso se considera serem o imposto a que respeita o acto tributário e respectivo ano de 
imposto, a indicação da data da liquidação notificada, a identificação e localização dos imóveis em 
causa a indicação do valor patrimonial dos imóveis, a existência ou não de isenção, a identificação da 
taxa aplicável aos imóveis, a operação de apuramento da matéria tributável e o montante de colecta 
correspondente a cada prédio.

W) Neste sentido, veja -se os doutos Acórdãos do STA, de 2008/02/20, processo n.º 0765/07 e de 
2009/02/11, processo n.º 0767/072, dos quais resulta que para efeito do de liquidação de contribuição 
autárquica (aplicável, ao IMI) se encontra devidamente fundamentado o acto de liquidação que indica 
a localização, o artigo matricial, o valor matricial, o valor patrimonial, a data de liquidação, o ano a que 
respeita, a taxa aplicável, a inexistência de isenção e a colecta correspondente a cada um dos prédios 
urbanos.

X) Destarte, resta -nos concluir que à notificação do acto tributário ora em crise não falta 
qualquer elemento legalmente exigido, porquanto, tendo em conta os campos correspondentes, 
constantes da liquidação controvertida, conclui -se que todos aqueles elementos se encontram 
devidamente identificados, não restando qualquer dúvida em relação ao montante do tributo e aos 
cálculos em causa.

Y) Entende, pois, a Fazenda Pública, com a ressalva do devido respeito, que a douta sentença 
sob recurso enferma de erro de julgamento da matéria de facto, porquanto errou na selecção dos factos 
dados como provados, não considerando provados factos que deveriam ter sido devidamente apreciados 
e valorados,

Z) errando ainda na valoração dos factos que considerou como provados, que resultam dos ele-
mentos constantes dos autos, e no juízo sobre os mesmos, relevando como provada factualidade que 
não mostra ter sido submetida a um exame crítico de credibilidade, como é o caso da matéria de facto 
assente no ponto 2 do probatório.

AA) Padece ainda a douta sentença sob recurso de erro de julgamento da matéria de direito, 
porquanto fez errónea interpretação e aplicação do disposto nas normas legais aplicáveis in casu, 
que regem o regime transitório da RTP, mais concretamente o que resulta do disposto no artº 20º da 
RTP.

BB) Em conclusão, não se verificando o vício sentenciado à liquidação controvertida, deve 
considerar -se válido o acto tributário de liquidação controvertido e, como tal, manter -se na ordem 
jurídica.

1.2. A recorrida apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado.
1.3. Por acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte, a fls. 158 a 164, esse 

Tribunal declarou -se incompetente em razão da hierarquia para o conhecimento do recurso, no enten-
dimento de que este se restringia exclusivamente a matéria de direito, sendo, assim, da competência 
da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.

1.4. Remetidos os autos a este Supremo Tribunal, o Digno Magistrado do Ministério Público 
emitiu parecer no sentido de que o recurso não merecia provimento, acolhendo a argumentação tecida 
pelo Ministério Público junto do TCAN.

1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
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 2. Constam de fls. 39 a 80 dos autos matrizes prediais referentes aos artigos urbanos n.º 11957, 
de Pedrouços, e 10389  - A/AC/AD/AE/AF/AG/AH/AI/AJ/AP/AQ/ AR/AU/AX/AZ/B/BB/BC/BD/
BE/BF/BG/BI/BJ/BL/C/D/E/F/G/I/J/L/M/N/O/Q/U de Paranhos, das quais consta a impugnante como 

  

2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
1. A Impugnante foi notificada por invólucro mensagem com o n.º de documento 2004 172712903 

da liquidação de IMI do ano de 2004, com o valor total de € 29.016,49, do qual consta, entre o mais, 
o seguinte: 
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titular dos rendimentos inscritos, e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido – cf. docs. de 
fls. 39 a 80 dos autos.

3. Como se viu, a FAZENDA PÚBLICA recorreu para o TCAN da sentença proferida pelo TAF do 
Porto que julgou procedente, por vício de falta de fundamentação, a impugnação judicial que a sociedade 
EPRI – ESTUDOS, PLANIFICAÇÕES E REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A. deduziu contra o 
acto de liquidação de IMI referente ao ano de 2004 e respeitante aos prédios urbanos inscritos na matriz 
predial sob os artigos 10389.º e 11967.º, invocando que «a douta sentença sob recurso enferma de erro 
de julgamento da matéria de facto, porquanto errou na selecção dos factos dados como provados, não 
considerando provados factos que deveriam ter sido devidamente apreciados e valorados» [conclusão 
Y)], «errando ainda na valoração dos factos que considerou como provados, que resultam dos ele-
mentos constantes dos autos, e no juízo sobre os mesmos, relevando como provada factualidade que 
não mostra ter sido submetida a um exame crítico de credibilidade, como é o caso da matéria de facto 
assente no ponto 2 do probatório» [conclusão Z)] e invocando, ainda, que a sentença padece de erro 
de julgamento da matéria de direito «porquanto fez errónea interpretação e aplicação do disposto nas 
normas legais aplicáveis in casu, que regem o regime transitório da RTP, mais concretamente o que 
resulta do disposto no artº 20º da RTP.» [conclusão AA)].

Uma vez que o presente recurso se encontra dirigido ao TCAN e este se declarou incompetente, 
em razão da hierarquia, para o seu conhecimento, declarando como competente o Supremo Tribunal 
Administrativo, importa começar por apreciar se, efectivamente, assim é, sabido que a questão da 
competência é de conhecimento oficioso e precede qualquer outra, na medida em que a sua eventual 
procedência prejudicará o conhecimento de qualquer outra questão face ao disposto nos arts. 16.º n.º 2 
do CPPT e 101.º e segs. do CPC.

Na presente impugnação judicial, a impugnante pediu a anulação da liquidação do IMI com base, 
além do mais, na falta de fundamentação desse acto, alegando, em síntese, que os fundamentos do acto 
que lhe foram comunicados através do documento de cobrança não permitem saber a razão por que o 
valor patrimonial tributário é o que vem indicado nesse documento, o que se exigia na medida em 
que o IMI era, à data, um imposto novo, com regras novas, assente em valores tributáveis novos.

Na sentença recorrida julgou -se que o acto impugnado não dava a conhecer o modo como foi 
fixado o valor patrimonial tributário, desconhecendo -se, designadamente, «se decorre da aplicação 
dos coeficientes constantes da Portaria n.º 1337/2003 de 05/12, porque a AT considerou tratar -se de um 
prédio urbano não arrendado (art. 16.º, n.ºs 1 a 4) ou apenas arrendado até Dezembro de 1988 (art. 
16.º, n.º 5), ou se foi determinado de acordo com os arts. 37.º a 46.º do CIMI» e que «[n]em sequer é 
uma conclusão imediata que à situação dos autos fosse aplicável (apenas) uma daquelas normas […], 
pois nada é dito na liquidação quanto ao facto de o prédio estar ou não arrendado, ou até quando o 
esteve ou quanto a não ter sido feita a sua avaliação» e que «a referência feita no acto de liquidação 
ao art. 25.º do DL 287/2003 não elucida quanto à matéria de avaliação patrimonial do artigo matricial, 
pois esta norma prevê apenas um regime de salvaguarda, estabelecendo limites ao aumento do IMI». 
Nesse contexto, e considerando que, em face disso, nem o contribuinte podia saber como foi fixado o 
valor patrimonial tributário, nem o Tribunal podia aferir do invocado erro nos pressupostos de facto, 
decidiu -se anular o acto de liquidação impugnado.

A Fazenda Pública invoca, porém, expressamente, o erro no julgamento da matéria de facto [con-
clusões Y) e Z)], alegando que o tribunal não considerou que a Administração Tributária havia procedido 
anteriormente à actualização do valor patrimonial dos imóveis de acordo com o regime transitório previsto 
nos arts. 15º, art.º 16º, n.º 5 e 17º e segs. do RTP para vigorar enquanto não se procedesse à avaliação geral 
prevista no artº 16º CIMI, que o contribuinte fora notificado dessa actualização, e que apesar de ter podido 
reclamar, solicitar a determinação desse valor de acordo com as regras do CIMI ou deduzir impugnação 
[conclusões I), J), K) e L)], nada terá feito, pelo que o valor patrimonial tributário era do seu conheci-
mento e ter -se -á consolidado, não havendo falta de fundamentação na fixação desse valor [conclusão P)].

Ora, tal como resulta da normatividade inserta no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 
aprovado pela Lei n.º 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 [artigo 26.º, alínea b)], constituindo uma excepção à competência 
generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete conhecer “dos recursos de decisões 
dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º” [artigo 38.º, alínea a)].

Pelo que, para aferir da competência, em razão da hierarquia, do STA, há que verificar se as 
questões controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação 
de normas jurídicas, ou se, pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto – seja 
porque o recorrente defende que os factos levados ao probatório não estão provados, seja porque diverge 
das ilações de facto que deles se devam retirar, seja porque invoca factos que não vêm dados como 
provados e que não são, em abstracto, indiferentes para o julgamento da causa.

No presente caso, é manifesto, pelo que acima deixámos evidenciado, que a Recorrente invoca 
não só o erro de julgamento da matéria de direito como, também, o erro de julgamento da matéria de 
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 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Artº 10º do DL n.º 88/94, de 2 de abril. Meios de prova admissíveis para concessão 
da isenção.

Sumário:

 I — De acordo com o artigo 10.º, n.º 1, alínea b) DL n.º 88/94, de 2 de abril, a prova 
da não residência dos investidores deveria ser efectuada mediante certificados 
de residência em país estrangeiro, emitido pelas respetivas autoridades fiscais, 
válido por cada ano civil.

 II — As alterações efectuadas na citada norma pela Lei n.º 109 -B/2001, de 27 de De-
zembro de 2001, alargando embora o leque dos documentos idóneos para esse 
efeito, ao afastar outros como passaporte, bilhete de identidade ou autorização 
de trabalho ou permanência temporários, denunciam a intenção do legislador de 
estabelecer meios de prova específicos, e não quaisquer outros.

 III — A Lei n.º 109 -B/2001, não tem carácter interpretativo, limitando -se a conferir efi-
cácia retroactiva às alterações efectuadas no citado artº 10º relativamente ao ano 
de 2001, pelo que, relativamente aos anos de 1996 e 1997, o único meio de prova 
previsto na lei para o efeito em causa nos autos era o certificado de residência 
em país estrangeiro, emitido pelas respetivas autoridades fiscais, válido por cada 
ano civil.

Processo n.º 595/12 -30.
Recorrente: Banco Espírito Santo, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Banco Espírito Santo, SA, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz 
do tribunal tributário de Lisboa que julgou improcedente a impugnação por si deduzida contra o inde-
ferimento do recurso hierárquico deduzido contra o indeferimento da reclamação graciosa apresentada 
contra atos de liquidação de IRS (retenções na fonte), relativos aos anos de 1996 e 1997, apresentando, 
para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) O Decreto -Lei n.º 88/94, de 2 de abril, isentou de imposto, em Portugal, os rendimentos 
referentes a títulos da dívida pública, desde que esses rendimentos fossem auferidos por residentes 
no estrangeiro e não fossem residentes em países ou territórios com um regime fiscal mais favorável;

2ª) Esse regime de isenção, além de beneficiar, naturalmente, os detentores, não residentes, de 
títulos da dívida pública, foi criado em benefício do Estado, como forma de se captar meios para fi-
nanciar o Estado;

facto, invocando factos que não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, indiferentes 
para o julgamento da causa.

Por conseguinte, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo, 
por isso, competente para o seu conhecimento a Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central 
Administrativo Norte.

E existindo no processo decisões divergentes sobre questão de competência, prevalece a decisão 
do tribunal de hierarquia superior, de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais.

4. Termos em que se acorda em declarar o STA incompetente, em razão da hierarquia, para co-
nhecer do presente recurso, indicando -se, nos termos do art. 18.º, n.º 3, do CPPT, como Tribunal que 
se considera competente o TCAN (Secção do Contencioso Tributário), para o qual a recorrente poderá 
requerer a remessa do processo em conformidade com o preceituado no n.º 2 do mesmo artigo.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Sil-
va — Lino Ribeiro. 
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3ª) O ora recorrente, enquanto instituição financeira, era depositário de títulos da dívida pública, 
funcionando como intermediário entre o devedor (o Estado) e os credores (os detentores de títulos da 
dívida pública);

4ª) A isenção estabelecida no Decreto -Lei n.º 88/94, de 2 de abril, em nada aproveitou ao recor-
rente;

5ª) O recorrente, enquanto intermediário financeiro, recebia do Estado os juros devidos pela 
emissão dos títulos da dívida pública e pagava/entregava esses juros aos detentores dos títulos da 
dívida pública;

6ª) A Administração Fiscal considerou que o recorrente deveria, nessa função de intermediário, ter 
efetuado retenções na fonte sobre juros pagos a pessoas, em relação às quais, não tinha, na sua posse, o 
certificado de residência em país estrangeiro emitido pelas autoridades fiscais desse ou desses países;

7ª) Isto é, a Administração Fiscal considerou que a inexistência desse específico meio de prova da 
residência no estrangeiro, meio de prova esse previsto no artº 10º, n.º 1, b), do Decreto -Lei n.º 88/94, 
de 2/4, impedia o reconhecimento da isenção e, portanto, o recorrente deveria ter feito retenções na 
fonte sobre o pagamento de juros a tais pessoas;

8ª) E isso, não obstante o recorrente ter na sua posse outros meios de prova dessa residência no 
estrangeiro  - v.g., declarações emitidas por consulados portugueses no estrangeiro, declarações emiti-
das por entidades patronais estrangeiras, declarações fiscais de rendimento apresentadas a autoridades 
fiscais estrangeiras;

9ª) Por isso, a Administração Fiscal efetuou liquidações de imposto, referentes a essas retenções 
na fonte, e foram essas liquidações que foram objeto de impugnação;

10ª) Essas liquidações, cuja legalidade foi sufragada pela douta sentença recorrida, não respeitaram 
o princípio, de que a formalidade estabelecida no artº 10º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 88/94, de 2/4, é “ad 
probationem” e não “ad substanciam”;

11ª) O que releva, num sistema fiscal como o nosso, que não é, nem pode ser, puramente formal, 
e em que está assumido o princípio da prevalência da substância (artº 11º, n.º 3 da LGT)  - como é dito, 
no douto Acórdão do STA de 07/10/98, Processo n.º 022801  - é a apresentação de prova, qualquer que 
ela seja, face à qual seja inequívoca  - a presença dos pressupostos para que o beneficio fiscal possa 
ser concretizado;

l2ª) Mesmo em situações de especial gravidade, como sejam omissões à escrita ou na escrita 
de um contribuinte, o referido Acórdão do STA estabeleceu que tal não permite que, por isso, sejam 
“cobrados aos contribuintes impostos em quantidades superiores às que presumivelmente resultariam 
da aplicação daquelas normas [que impõe deveres de regularidade na escrita], o que redundaria num 
enriquecimento injusto da Fazenda Pública à custa dos contribuintes”;

13ª) Aliás, a própria Administração Fiscal, numa questão de inexistência de prova documental de 
custos incorridos pelo contribuinte, admitiu a existência e a admissibilidade de outros meios de prova 
(Parecer do CEF, in CTFiscal n.º 365, Janeiro -Março de 1992, P.349);

14ª) Por outro lado, os detentores dos títulos da dívida pública, em relação aos quais, a Adminis-
tração Fiscal considerou haver lugar a retenção na fonte, eram emigrantes;

15ª) Como decidiu o Supremo Tribunal Administrativo no Acórdão de 31/1/2007, Processo 
n.º 01135/05, se estiverem presentes os elementos comprovativos da qualidade de emigrante, estabele-
cidos na Portaria n.º 1476/95, de 23/12, deixa de ser necessário, para efeitos da isenção do Decreto -Lei 
n.º 88/94, exigir a prova estabelecida neste último diploma;

16ª) Ora, tendo o recorrente, na sua posse, os elementos de prova da situação de emigrantes pre-
vistos na referida Portaria n.º 1476/95, tal é suficiente para estar reconhecida a isenção sobre os juros 
e, portanto, serem ilegais as liquidações impugnadas;

17ª) Sendo certo, além do mais, como recorda o citado Acórdão do STA de 31/1/2007, que o pró-
prio Decreto -Lei n.º 88/94 veio a ser alterado pela Lei n.º 109 -B/2001, de 27/12, passando a admitir -se 
outros meios de prova da qualidade de residentes no estrangeiro, meios de prova esses que o recorrente 
tinha na sua posse;

18ª) O referido Acórdão do STA aplicou a nova redação dada ao Decreto -Lei n.º 88/94 a liqui-
dações de 1999;

19ª) Aliás, a esta nova redação dada ao Decreto -Lei n.º 88/94, o legislador atribuiu -lhe efeitos 
retroativos, embora só até ao início de 2001;

20ª) Porém, a nova redação tem um caráter interpretativo pelo que, nos termos do artº 9º do Código 
Civil, ele aplicar -se -à a situações pretéritas, para além de 2001, abrangendo, pois, as situações de 1996 
e 1997, que estão em causa no presente processo.

Termos em que deve ser concedido provimento ao presente recurso, revogando -se a decisão re-
corrida e, em consequência, julgar -se procedente a impugnação judicial, como é de Justiça.

II. O MP emitiu parecer no sentido da procedência do recurso com a devolução do processo ao 
tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto.
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III. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A). Em cumprimento da Ordem de Serviço n.º 158/99, de 28/09/1999, foi determinada a realização 

de ação inspetiva à sociedade impugnante, quanto a rendimentos de títulos da dívida pública, abrangendo 
os exercícios de 1996 e 1997 (fls. 57/67 do procedimento de reclamação graciosa apenso).

B). No âmbito desta inspeção tributária, foi elaborado o projeto de conclusões constante de 
fls. 13/18 do PRG apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, propondo correções, 
para o exercício de 1996 no montante de Esc. 449.391.316$00, e para o exercício de 1997 no montante 
de Esc. 308.101.108$00, em ambos os casos quanto às situações em que os documentos apresentados 
para efeito de isenção não se encontravam em conformidade com o artº 10º do D -L n.º 88/94, de 2 de 
abril (fls. 13/18 do PRG apenso).

C). Notificada deste projeto de conclusões, a impugnante exerceu o direito de audição nos termos 
que constam de fls. 21/29 do PRG apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, con-
cluindo quanto às referenciadas correções que a exigência de um determinado tipo de prova não impede 
a aceitação de outro diferente meio probatório, interessando a verdade material e que o conjunto de 
documentação que tem em seu poder é inequívoco e incontroverso de que foram pagos rendimentos a 
não residentes (fls. 21/29 do PRG apenso).

D). Do relatório de inspeção tributária, datado de 16/06/2000 e constante de fls. 57/67 do PRG 
apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, consta o seguinte:

“3.1 Exercício de 1996
3.1.1 Pagamento de rendimentos no momento do vencimento dos respetivos cupões, para os títulos 

que não foram sujeitos a retenção de IR (...)
Relativamente a alguns titulares isentos, não foram apresentados os documentos justificativos da 

isenção, pelo que foram efetuadas as correções referentes a retenções na fonte não efetuadas aquando 
dos pagamentos dos rendimentos, no montante de Esc. 38.825.192$00 (Cfr. Anexo nº3);

Para os restantes beneficiários foram apresentados documentos justificativos de isenção, os quais 
não se encontravam em conformidade com o disposto no artº 10º do D Lei n.º 88/94, de 2 de abril, à 
exceção de um caso pelo que, relativamente a este exercício, existem correções a efetuar no montante 
de Esc. 453.815.609$00 (Cfr. Anexo nº4).

3.2 Exercício de 1997 (...)
3.2.2 Pagamento de rendimentos no momento do vencimento dos respetivos cupões, para os títulos 

que não foram sujeitos a retenção de IR (...)
Verificámos ainda que existiam sujeitos classificados como isentos, que não reuniam o formalismo 

constante do artº 10º, b) do DL. 88/94, de 2 de abril, pelo que não estando em conformidade com o 
prescrito naquele diploma legal, procedemos à correção de Esc. 314.292.353$00 (Cfr. Anexo n.º 8) (...)

O sujeito passivo, no exercido do direito de audição, apresentou novos elementos, trazendo mo-
dificações que justificam a alteração dos montantes a corrigir. Assim, os valores de imposto sobre o 
rendimento a corrigir passaram a ser os constantes nos pontos 3.1.1 e 3.2.2 deste relatório” (fls. 57/67 
do PRG apenso).

E). Desta ação inspetiva resultaram os atos de liquidação de IRS (retenção na fonte) e juros 
compensatórios com os nºs 6410002627 e 6410002628, relativas a 1996 e 1997, nos montantes de 
€3.942.322,40 (Esc. 790.364.679$00) e de €2.368.834, 74 (Esc. 474.908.727$00), respetivamente, com 
data limite de pagamento no dia 25/01/2001 (fls. 11/12 e 30/31 do PRG apenso).

F). No dia 14/03/2001, a impugnante apresentou reclamação graciosa destes atos de liquidação, 
nos termos que constam de fls. 3/10 do procedimento de reclamação graciosa apenso, cujo teor aqui se 
dá por integralmente reproduzido, e à qual foi atribuída o n.º 596/01 (PRG apenso).

G). Por decisão do Diretor de Finanças Adjunto da Direção de Finanças de Lisboa, datada de 
13/11/2003, foi indeferida esta reclamação graciosa, nos termos que constam de fls. 77/81 do PRG 
apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, (PRG apenso).

H). No dia 16/12/2003, a impugnante apresentou recurso hierárquico deste indeferimento, nos 
termos que constam de fls. 2/9 do procedimento de recurso hierárquico apenso, cujo teor aqui se dá 
por integralmente reproduzido (PRH apenso).

I). Por decisão do Subdiretor -Geral dos Impostos, datada de 06/07/2005, foi indeferido este 
recurso hierárquico, nos termos que constam do PRH apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido (PRH apenso).

J). A impugnante apresentou a presente impugnação judicial no dia 14/12/2005 (fls. 2).

V. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se o meio de prova constante do 
artº 10º, n.º 1, alínea b) do Decreto -lei n.º 88/94, de 2 de abril era o único legalmente admissível para 
atribuição do benefício previsto no artº 1º do mesmo diploma.



2535

A decisão recorrida seguiu este entendimento recorrendo aos seguintes argumentos:
De acordo como artº 9º, n.º 1 do Código Civil a interpretação não deve cingir -se à letra da lei, 

mas reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sempre em conta a unidade do 
sistema jurídico.

Ora, estando nós perante matéria de isenção tributária, justifica -se a exigência de um expresso tipo 
de prova. Por outro lado, relativamente à alteração introduzida pela Lei n.º 109 -B/2001, é inequívoca 
a intenção do legislador no sentido de a retroatividade abranger apenas o ano de 2001 e não todo o 
período de vigência do DL n.º 88/94.

A recorrente, por sua vez, defende que a formalidade estabelecida no artº 10º, n.º 1 do DL n.º 88/94, 
de 2 de abril é meramente “ad probationem” e não “ad substanciam” já que o nosso sistema fiscal não 
é puramente formal estando assumido o princípio da prevalência da substância.

Por outro lado, a nova redação dada ao DL n.º 88/94 pela Lei n.º 109 -B/2001 tem um caráter 
meramente interpretativo, pelo que deve abranger situações pretéritas para além de 2001, abrangendo, 
por isso, as situações de 1996 e 1997 a que os autos se referem.

O MºPº, é de entendimento de que o probatório estabelecido é insuficiente para a solução jurídica 
da causa, omitindo a discriminação das categorias de documentos apresentados pela recorrente, na qua-
lidade de entidade depositária dos títulos da dívida pública, por forma a tomar possível a sua análise e 
subsunção a qualquer dos meios de prova legalmente admitidos, limitando -se a transcrever excerto do 
relatório da inspeção tributária, onde se formula a conclusão de que os documentos apresentados não 
comprovavam a sua conformidade com o disposto no artº.10º do DL nº88/94, 2 abril.

Vejamos então.
V.1. O artº 1º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 88/94, de 2 de abril, dispunha o seguinte:
“1. São isentos de IRS ou IRC os rendimentos de valores mobiliários representativos de dívida 

pública qualificáveis como rendimentos de capitais, obtidos por entidades que em território português 
não tenham residência, sede, direção efetiva ou estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam 
ser imputáveis”.

O artº 10º, n.º 1, alínea b) do mesmo diploma, por sua vez, determinava o seguinte:
“1. As instituições depositárias ficam obrigadas a manter identificadas as contas dos investido-

res em conformidade com o seu regime fiscal devendo ainda possuir relativamente aos titulares não 
residentes:

b) … certificados de residência em país estrangeiro, emitido pelas respetivas autoridades fiscais, 
válido por cada ano civil”.

Após a redacção dada ao artº 10º citado pelo artº 45º, n.º 9 da Lei n.º 109 -B/2001, de 27 de De-
zembro, no que ao caso respeita, a referida norma ficou assim redigida:

“c) Nos restantes casos, de acordo com as seguintes regras:
1) A comprovação deve ser realizada mediante a apresentação de certificado de residência ou do-

cumento equivalente emitido pelas autoridades fiscais, de documento emitido por consulado português, 
comprovativo da residência no estrangeiro, ou de documento especificamente emitido com o objectivo de 
certificar a residência por entidade oficial do respectivo Estado, que integre a sua administração pública 
central, regional ou a demais administração periférica, estadual indirecta ou autónoma do mesmo, não 
sendo designadamente admissível para o efeito documento de identificação como passaporte ou bilhete 
de identidade, ou documento de que apenas indirectamente se possa presumir uma eventual residência 
fiscalmente relevante, como uma autorização de trabalho ou permanência;

2) O documento referido na subalínea anterior é necessariamente o original ou cópia devidamente 
autenticada e tem de possuir data de emissão não anterior a três anos nem posterior a três meses em 
relação à data de realização das operações e da percepção dos rendimentos, salvo o disposto nas su-
balíneas seguintes; “

O n.º 12 do mesmo artigo da Lei n.º 109 -B/2001 veio ainda dispor o seguinte:
“12  - O disposto nos nºs 8 e 9 deste artigo possui eficácia retroactiva a l de Janeiro de 2001”.
Destas normas resulta então a intenção do legislador de estabelecer e exigir meios de prova es-

pecíficos relativamente à residência dos investidores.
Se fosse intenção do legislador aceitar outros meios de prova, como pretende o recorrente, bastaria 

fixar uma fórmula geral ou nada dizer, deixando ao critério da Administração Tributária a aceitação 
da prova efectuada por qualquer meio admissível em direito tributário. E repare -se que, mesmo após 
as transcritas alterações, alargando o leque de documentos de prova admissíveis, foi também referido 
que não era admissível para o caso a apresentação de determinado tipo de documentos, nomeadamente 
passaporte ou bilhete de identidade, ou documento de que apenas indirectamente se possa presumir uma 
eventual residência fiscalmente relevante, como uma autorização de trabalho ou permanência.

Por outro lado, ainda, o legislador, ao contrário do também defendido pelo recorrente, foi claro 
relativamente à retroactividade das alterações, limitando -a 1 de Janeiro de 2001, ano da publicação da lei.
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Assim, não estamos perante lei interpretativa, mas antes perante lei vigente apenas para factos 
futuros mas a que o legislador quis conceder eficácia retroactiva a todo o ano em que foi publicada, e 
não a qualquer outro período anterior.

Deste modo, entende -se que a prova de não residente só poderia ser feita com o documento pre-
visto no n.º 1, alínea b) do artº 10º citado  - certificado de residência em país estrangeiro, emitido pelas 
respetivas autoridades fiscais, válido por cada ano civil.

Não tendo sido esse o meio de prova apresentado pelo recorrente, como expressamente se reco-
nhece nas conclusões 6ª a 8ª das suas alegações, bem andou a Fazenda pública em não julgar verificada 
a qualidade de não residente aos investidores representados pelo recorrente.

V.2. O MºPº, no seu parecer acima citado, defendeu a insuficiência da matéria de facto fixada em 
1ª instância para a decisão, uma vez que dos autos não resulta provado quais os documentos oferecidos 
pelo recorrente para prova da não residência. Nesse sentido deveriam os autos baixar à 1ª instância 
para ampliação da matéria de facto.

Tenderíamos a seguir esse entendimento se, efectivamente, procedesse a tese do recorrente de 
admissibilidade legal de outros meios de prova, que não apenas o certificado referido no artº 10º, n.º 1, 
alínea b) citado.

Porém, defendendo -se aqui o entendimento da restrição da prova aquele documento, e sendo 
certo que o recorrente reconhece nas suas conclusões 6ª, 7ª e 8ª, que o não possuía (embora possuísse 
outros que, em seu entender cumpririam a mesma finalidade, mas que concluímos que não podem ser 
aceites), não há necessidade de ampliar a prova nos termos propostos pelo MºPº.

Em face do que ficou dito o recurso improcede.

VI. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 
recorrida com a consequente manutenção das liquidações em causa nos autos.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Incentivos fiscais concedidos ao abrigo do DL n.º 194/80, de 19 de junho. Cessação 
desses incentivos por despacho definitivo. Aplicação das normas de prescrição 
tributária.

Sumário:

 I — A atribuição de uma isenção impede a operação da norma de incidência evitando 
que se gere imediatamente a obrigação tributária.

 II — O facto tributário é o facto material que produz efeitos jurídicos fiscais e determina 
o nascimento da obrigação tributária.

 III — O despacho definitivo proferido nos termos do DL n.º 194/80, de 19 de junho e que 
faz cessar uma isenção concedida em anterior despacho provisório não constitui 
facto tributário e, por isso, não é a partir da data deste que se conta o prazo de 
prescrição da dívida tributária.

 IV — Efetuada liquidação de contribuição industrial e de IRC de 1988 e de 1989, 
respetivamente, em 2001, após proferido despacho definitivo ao abrigo do DL 
acima citado, as dívidas mostram -se prescritas pois os factos tributários que as 
determinaram ocorreram em 1988 e 1989, tendo, por isso, decorrido o prazo de 
prescrição previsto no artº 34º, nº1 do CPT, contado de acordo com o seu n.º 2.

Processo n.º 627/12 -30.
Recorrente: CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I  - Cimpor  - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., com os demais sinais dos autos, vem recorrer da 
decisão do Tribunal Tributário de Lisboa, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu 
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contra a liquidação adicional de IRC no montante de € 4.658.448,58, referente ao exercício de 1999, 
apresentando para o efeito, alegações nos quais concluem:

a) À(s) dívida(s) cujo ato de liquidação constitui o objeto dos presentes Autos são aplicáveis as 
regras previstas no Direito Tributário, quer no que respeita à caducidade do direito à liquidação como 
também entendeu o Tribunal a quo  - quer relativamente à prescrição das mesmas dívidas.

b) Resulta dos documentos constantes dos Autos que o ato de liquidação objeto dos mesmos traduz 
o apuramento e a exigência de quantias a título de Contribuição Industrial, referente ao exercício de 
1988, e de IRC, referente ao exercício de 1989.

c) A evidência de que, no caso concreto dos Autos, se trata de uma dívida tributária é realçada 
pelo facto de ter sido adotado, formalmente, o procedimento tributário de liquidação de imposto para 
exigir o pagamento da dívida em apreço.

d) E tanto assim foi que, na demonstração de liquidação correspondente, identificou a quantia 
liquidada como IRC de exercícios anteriores.

e) Acresce que, no mesmo ato de liquidação foi também adicionalmente liquidada derrama sobre 
o valor constante do referido campo 17 da nota demonstrativa (cfr. campo 18 da referida nota demons-
trativa da liquidação de IRC). Ora, a derrama incide sobre a coleta de imposto, pelo que a sua cobrança 
pressupõe a existência e exigência prévia de coleta de imposto, não sendo, consequentemente, liquidada 
sobre quantias que não tenham a natureza de Contribuição Industrial ou de IRC (cf. consoante o caso, 
o previsto no artigo 5º da Lei n.º 1/87, de 6 de janeiro, na redação anterior ou posterior à introduzida 
pelo Decreto -Lei n.º 470 -B/88, de 19 de dezembro).

f) Cabia, assim, ao Tribunal analisar o ato sindicado atendendo ao seu conteúdo contextual e não 
a qualquer outro potencialmente aplicável, pelo que, não o tendo feito e decidindo como se a dívida 
apurada no ato objeto dos Autos não correspondesse a uma divida tributária, o Tribunal a quo incorreu 
em erro de julgamento.

g) No momento em que o ato impugnado foi praticado as dívidas tributárias liquidadas através 
do mesmo se encontravam prescritas.

h) Com efeito, ainda que se admita que o prazo de caducidade só começou a contar -se a partir do 
momento em que foi possível à Administração tributária cobrar a dívida de imposto, isto é, uma vez 
proferido o despacho definitivo de concessão dos benefícios previstos no Decreto -Lei n.º 194/80, de 
19 de junho, o mesmo não sucede com o prazo de prescrição.

i) Efetivamente, esta paralisação operada pela concessão dos benefícios previsto no citado Decreto-
-Lei n.º 194/80, de 19 de junho, não é aplicável ao prazo de prescrição. A este respeito, esclareceu já o 
Supremo Tribunal Administrativo que:

“I  - Concedidos benefícios fiscais consistentes na isenção de contribuição industrial durante doze 
anos, fica paralisada a operação da respetiva norma de incidência, evitando que os factos tributários 
ocorridos ao longo desses anos gerem a obrigação de imposto. (...)

II  - Declarada a caducidade desses incentivos, e procedendo -se às respetivas liquidações, é de 
julgar extinta a instância na correspondente impugnação judicial por inutilidade superveniente da lide, 
se se constatar a prescrição das dívidas de imposto liquidadas. (...)

III  - O facto tributário não deixa de ser, por força dos despachos que, primeiro, concederam os 
incentivos fiscais e, depois, declararam a sua caducidade, a atividade geradora de lucros, levada a cabo 
ao longo dos vários exercícios. (...)

IV  - Em nenhum caso se pode entender que o facto tributário é o despacho que declarou a cadu-
cidade dos incentivos, pretendendo -se que o prazo de prescrição só começa a correr no primeiro dia 
do ano seguinte ao da sua prolação” (cf. Acórdão de 20 de dezembro de 2000, proferido no processo 
n.º 025616)”

j) Na situação em apreço verifica -se que, em ambos os casos, na data em que foi praticado o ato 
de liquidação impugnado  - 30 de novembro de 2001, as dívidas tributárias de Contribuição Industrial 
e de IRC se encontravam prescritas, uma vez que se reportavam, como resulta provado nos Autos, a 
factos tributários ocorridos em 1988 e 1989.

k) O prazo de prescrição aplicável, em ambas as situações, é o prazo de 10 anos previsto no 
artigo 34º, n.º 1, do Código de Processo Tributário, contado do dia 1 de julho de 1991, (cfr. n.º 1 do 
artigo 2º do Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de abril).

l) Assim sendo, em ambos os casos, as dívidas de imposto apuradas pela Administração tributária 
no ato de liquidação objeto dos Autos encontram -se prescritas desde o dia 1 de julho de 2001, pelo que 
deveria ter sido ser declarada extinta a instância de impugnação judicial por inutilidade superveniente 
da lide.

m) Não o tendo feito, mal andou o Tribunal a quo, devendo, por isso, ser revogada a sentença 
recorrida, por violação do disposto no artigo 34º, n.º 1, do Código de Processo Tributário e ser deter-
minada a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide.
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Termos em que deve ver dado provimento o presente recurso, revogando -se a sentença recorrida 
por erro de julgamento e, em consequência, ser extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, 
uma vez que as dívidas tributárias apuradas se encontram prescritas.

II. Não foram apresentadas contra alegações.
III. O MºPº emitiu parecer no sentido no qual defende a improcedência do recurso “… de acordo 

com aquela que é a mais recente jurisprudência do S.T.A…”.
IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º). Em 30/09/1981, a impugnante requereu a concessão de incentivos fiscais e financeiros no 

âmbito do Sistema Integrado de Incentivos ao Investimento — SIII (fls. 21 do apenso instrutor);
2. Em 19/11/1982, foi proferido despacho provisório de concessão de benefícios, dos quais se 

destacam os seguintes:
 - a isenção por sete anos da Contribuição Industrial e do Imposto Complementar, Secção — B;
 - consideração como custo, da totalidade dos gastos suportados com a formação e aperfeiçoamento 

de pessoal;
 - isenção de Imposto de Capitais e Imposto Complementar sobre juros de empréstimos, titulados 

por obrigações e destinados a financiar projetos de investimento (fls. 22 do apenso instrutor);

3º). A concessão desses incentivos ficou condicionada à realização, sujeita a verificação, dos 
objetivos constantes do projeto de investimento, dentro dos correspondentes prazos e nos termos da 
legislação aplicável (fls. 23 do apenso instrutor);

4º). Em 22/05/2000, a impugnante foi notificada do despacho ministerial, de 03/05/1999, que 
determinou os incentivos fiscais e financeiros, que lhe eram definitivamente concedidos (fls. 18 a 20 
do apenso instrutor);

5º). No documento de correção que contempla as correções que estão na base da liquidação im-
pugnada fez -se constar o seguinte (vd. fls. 17 do apenso instrutor):

«Este DC -22 foi elaborado na impossibilidade de se liquidar DC 22 de anos a que os factos se 
reportam, ou seja, 1988 e 1989 e de acordo com o estipulado no Oficio Circulado n.º 20042, de 20 de 
março de 2001.

L8  - O sujeito passivo usufruiu de benefícios fiscais previstos no Decreto Lei nº194/80, de 19 de 
junho (SIII) nos exercícios de 1983 a 1989 (7 anos conforme despacho provisório).

Contudo, aquando da comprovação do benefício  - Despacho definitivo datado de 3 de maio de 
1999 do SEAF, reduziu o referido benefício para 5 anos, havendo assim lugar à correção do mesmo 
nos exercícios de 1988 e 1989.

Valores declarados como isentos temporariamente:
Exercício 1988 — 1.067.130.093$ x36,5% = 389.502.484$
Exercício 1989 — 1.285.072.763$ x36,5% = 469.051.559$
Total……………………………………… = 858.554.043$
Não está sujeito a juros compensatórios...»

6º). Em seguimento e com referência ao exercício de 1999, foi efetuada a liquidação adicional de 
IRC nº8310020370, de 30/11/2001, no montante de € 4.658.448,58 (933.935.088$), com data limite de 
pagamento em 16/01/2002, por acréscimo à liquidação primitiva, da quantia de 858.554.043$ corres-
pondente a «IRC de exercícios anteriores» (documento de cobrança, a fls. 15 do apenso instrutor);

7º). A impugnante foi notificada da liquidação em 11/12/2001 (carimbo aposto no documento de 
cobrança);

8º). A impugnação foi apresentada em 16/04/2002, conforme carimbo de entrada aposto a fls.2.

V. A única questão a decidir consiste em saber se as liquidações de Contribuição Industrial de 
1988 e de IRC de 1989, realizadas em 30.11.2001, ocorreram já após prescritas as eventuais dívidas 
dos respetivos impostos. De notar que estas liquidações tiveram lugar relativamente a incentivos fiscais 
concedidos ao abrigo do Decreto -Lei n.º 194/80, de 19 de junho.

A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação, louvando -se na seguinte argumentação:
A dívida refere -se a incentivos fiscais concedidos à impugnante ao abrigo do DL n.º 194/80, de 

19 de junho.
O não cumprimento dos objetivos e condições que determinaram a concessão dos incentivos 

implicava, além da caducidade de todos esses benefícios concedidos, a obrigação de restituir as im-
portâncias correspondentes aqueles benefícios.

A fonte desta obrigação de restituição não é o despacho de concessão, mas sim o facto de não 
serem cumpridos os objetivos e condições a que estava subordinada a concessão dos incentivos.
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Assim, o direito de exigir a restituição de tais incentivos só começa a correr a partir do momento 
em que o direito à restituição possa ser exercido.

Deste modo, por aplicação do disposto no artº 309º do CC, a dívida ainda não se encontra prescrita.
A recorrente, por sua vez e invocando o acórdão deste STA, de 20.12.2000  - Processo n.º 025616, 

defende que, estando em causa dívidas tributárias, lhes é aplicável o respetivo regime de prescrição. 
E, assim, verificados os respetivos factos tributários em 1988 e 1989, aplicando -se o prazo previsto 
no artº 34º, n.º 1 do CPT, à data das liquidações  - 30.11.2001  - estava decorrido o prazo prescricional.

Vejamos então qual destas posições, em nosso entender, colhe o apoio legal.
V.1. Conforme resulta do probatório supra, em 30/09/1981, a impugnante requereu a concessão de 

incentivos fiscais e financeiros no âmbito do Sistema Integrado de Incentivos ao Investimento – SIII, 
tendo em 19/11/1982, sido proferido despacho provisório de concessão de benefícios, dos quais se 
destacam os seguintes:

 - a isenção por sete anos da Contribuição Industrial e do Imposto Complementar, Secção — B;
 - consideração como custo, da totalidade dos gastos suportados com a formação e aperfeiçoamento 

de pessoal;
 - isenção de Imposto de Capitais e Imposto Complementar sobre juros de empréstimos, titulados 

por obrigações e destinados a financiar projetos de investimento (fls. 22 do apenso instrutor);
A concessão desses incentivos ficou condicionada à realização, sujeita a verificação, dos objetivos 

constantes do projeto de investimento, dentro dos correspondentes prazos e nos termos da legislação 
aplicável, tendo a impugnante sido notificada do despacho ministerial, de 03/05/1999, que determinou 
os incentivos fiscais e financeiros, que lhe eram definitivamente concedidos. (v. factos 2º e 3º do pro-
batório e fls. 22 e 23 do apenso)

Por despacho de 03.05.1999, foram concedidos à recorrente a título definitivo e pelo prazo de 
cinco anos, os seguintes benefícios fiscais:

 - a isenção da Contribuição Industrial e do Imposto Complementar, Secção  - B;
 - consideração como custo, da totalidade dos gastos suportados com a formação e aperfeiçoamento 

de pessoal;
 - Imposto de Capitais sobre juros de empréstimos, titulados por obrigações e destinados a financiar 

projetos de investimento – redução a 50% (v. fls. 19 e 20 do apenso instrutor).

Daqui resulta então que, embora no despacho provisório lhe tenham sido concedidos incentivos 
pelo prazo de sete anos, no despacho definitivo tal prazo foi reduzido para cinco anos.

Por outro lado, a recorrente apenas questiona nos presentes autos incentivos fiscais e não incentivos 
financeiros, o que é relevante para a decisão.

Na verdade, em caso de declaração da caducidade dos incentivos financeiros por incumprimento, 
a consequência era a respetiva restituição; já no caso de incentivos fiscais, a consequência era a liqui-
dação do imposto relativamente ao qual havia sido concedida isenção total ou parcial.

No caso dos autos, foi efetuada liquidação relativamente aos dois últimos anos dos incentivos 
provisoriamente concedidos, uma vez que o prazo foi reduzido para cinco anos.

E é aqui que se coloca a questão de saber se à data das liquidações dos exercícios de 1988 (Con-
tribuição Industrial) e 1989 (IRC)  - 30.11.2001  - as dívidas estariam ou não prescritas.

Desde já se dirá que a jurisprudência deste STA referida pelo MºPº e pela decisão recorrida se 
reporta a casos de incentivos financeiros. E, assim, e bem, decidiu -se que a declaração de caducidade 
prevista no n.º 3 do artº 43º do DL n.º 194/80, tem efeitos retroativos e só com a verificação da condição 
ficam definidos a situação jurídica respetiva e direitos decorrentes. Por isso, só com a declaração de 
caducidade dos benefícios começava a correr o direito de exigir a restituição dos incentivos concedi-
dos. (Neste sentido, entre outros, v. os Acórdãos de 21.11.2001 – Processo n.º 026389, de 25.03.2009 
–Processo n.º 0918/08 e de 27.05.2009 - Processo n.º 0211/09).

Como, no caso dos autos, estão apenas em causa dívidas tributárias – contribuição industrial e 
IRC – há então que apurar se, como pretende a recorrente nas conclusões das alíneas a) a d) das suas 
alegações, são de aplicar as normas do direito tributário relativas à prescrição.

É que, embora a prescrição da dívida tributária não constitua um vício do ato de liquidação, a 
não ser que ocorra antes dela, não servindo de fundamento à impugnação judicial, a verdade é que, 
se aquela se verificar, se torna inútil a prossecução da lide na impugnação, pois não podendo a dívida 
vir a ser exigida, representaria o conhecimento das ilegalidades do ato tributário invocadas um mero 
exercício académico para o qual os tribunais não estão vocacionados.

Apreciemos então tal questão, aqui se seguindo o que ficou escrito no Acórdão deste STA, de 
20.12.2000  -Processo n.º 025616, Apêndice ao DR, 4º trimestre de 2000, de 31.11.2003, sobre questão 
semelhante.

V.2. O facto tributário é aquele que preenche os pressupostos legais de incidência do imposto; é 
o facto material (simples ou complexo) que produz efeitos jurídicos ou fiscais, o pressuposto legal de 
caráter factício que determina o nascimento da obrigação tributária. Esta nasce com o facto tributário, 
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tornando -se certa e exigível pela liquidação que constata e verifica a obrigação tributária e identifica 
o sujeito passivo.

Ora, a atribuição de um incentivo fiscal, na modalidade de isenção de imposto, delimita negati-
vamente esses mesmos pressupostos, ou, por outras palavras, impede, por um lado, o nascimento da 
obrigação tributária com o seu conteúdo normal, enquanto, por outro lado, dá origem ao nascimento 
do direito à isenção. Assim, a atribuição de uma isenção impede a operação da norma de incidência, 
paralisa os seus efeitos, evitando que a eclosão da situação típica prevista na lei como de incidência 
gere imediatamente a obrigação tributária.

Porém, declarada a caducidade do incentivo, cessa aquele efeito paralisante e o facto tributário 
retoma toda a sua virtualidade, operando a norma de incidência como teria operado se não fosse a 
atribuição da isenção.

No caso dos autos estamos perante contribuição industrial do ano de 1988 e de IRC do ano de 
1989. E porque os impostos liquidados respeitam aos exercícios de 1988 e de 1989, foi ao longo desses 
anos que ocorreram os respetivos factos tributários.

O despacho de 03.05.1999 acima referido e que não concedeu definitivamente a isenção relativa-
mente aos exercícios daqueles dois anos (o despacho provisório concedia os incentivos por sete anos 
 -1983 a 1989 – mas este concedeu -os apenas por cinco) não constitui um facto tributário nem consubs-
tancia uma norma de incidência antes se limitando a fazer cessar o impedimento a que as normas de 
incidência produzissem o seu normal efeito, fazendo aparecer a obrigação de imposto, efeito esse que 
estava impedido pelo anterior despacho provisório. Assim, o prazo prescricional tem de ser contado 
nos termos do artº 34º, n.º 2 do CPT, ou seja a partir de 01.01.1989 e de 01.01.1990.

Ora, tendo as liquidações sido realizadas em 30.11.2001 (facto 6º do probatório), nesta data tinham 
já decorridos os 10 anos previstos no n.º 1 do artº 34º do CPT como prazo de prescrição, sendo certo 
que não ocorreu nenhuma causa de suspensão ou de interrupção da prescrição.

Deste modo, o recurso procede.

VI. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida 
e julgando -se prescrita a dívida, declara -se extinta a instância por inutilidade superveniente da lide.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — João António Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da 
Silva — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Recurso por oposição de julgados. Reclamação de decisão do órgão da execução 
fiscal. Extinção do procedimento por contra -ordenação por prescrição. Prescrição 
da coima.

Sumário:

 I — Sendo o valor da causa inferior ao de um quarto da alçada fixada para os tribunais 
judiciais de 1ª instância e apesar de a recorrente não ter referido formalmente a 
expressão «recurso por oposição de julgados» é de admitir o recurso nos termos 
do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 280.º do CPPT se, verificando -se os demais 
requisitos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade), também se depreende 
claramente das respectivas alegações e conclusões que o mesmo é interposto por 
a sentença estar em oposição com identificadas decisões do STA.

 II — Transitada a decisão de aplicação de coima, a questão da prescrição do proce-
dimento pela respectiva contra -ordenação deixa de relevar, passando, antes, a 
relevar a eventual prescrição da sanção (coima), também ela sujeita a prazo de 
prescrição (5 anos), nos termos do artigo 34.º do RGIT.

Processo n.º 647/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: João Manuel Netas Neves.
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Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública, notificada do despacho proferido pelo relator, em 13/7/2012 (fls. 92), 

que não admitiu (por o valor do processo ser inferior à alçada) o recurso interposto da decisão do 
TAF de Sintra (que julgou procedente a reclamação contra acto praticado pelo órgão da execução 
fiscal – art. 276º do CPPT  - deduzida pelo executado João Manuel Netas Neves (na execução fiscal 
n.º 1503.2008/01318470, instaurada no Serviço de Finanças de Cascais 1, para pagamento de dívida 
de coimas e encargos de processo contra -ordenacional), vem reclamar para a conferência, ao abrigo 
do n.º 3 do art. 700º do CPC.

1.2. Alega o seguinte:
1. Entendeu o Ex. Sr. Conselheiro Relator não admitir o recurso interposto pela Fazenda Pública, 

por entender não ser legalmente admissível em função do valor da causa.
2. A Fazenda Pública recorreu jurisdicionalmente da sentença do TAF de Sintra que, julgando 

procedente reclamação de decisão do órgão da execução fiscal deduzida pelo recorrido, e que julgou 
prescrito o procedimento contra -ordenacional contra este instaurado.

3. No que respeita à questão do valor da causa, dir -se -á, que de facto o valor da coima é inferior 
ao da alçada dos tribunais tributários. Contudo, dispõe o n.º 5 do artigo 280º do CPPT, que: «5  - A 
existência de alçadas não prejudica o direito ao recurso para o Supremo Tribunal Administrativo de 
decisões que perfilhem solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito e na ausência 
substancial de regulamentação jurídica, com mais de três sentenças do mesmo ou outro tribunal de 
igual grau ou com uma decisão de tribunal de hierarquia superior.»

4. Pelo que, é admissível a interposição de Recurso jurisdicional em causas, cujo valor não exceda 
o valor da alçada, no caso, dos tribunais tributários, desde que perfilhem soluções opostas relativamente 
ao mesmo fundamento de direito, com uma decisão de tribunal de hierarquia superior.

5. Ora, o Recurso apresentado pela Fazenda Pública encontra -se devidamente fundamentado nas 
alegações de recurso, e ali se sustenta que a decisão recorrida errou ao julgar prescrito o procedimento 
contra -ordenacional, tendo seguido um entendimento oposto ao de jurisprudência desse STA.

6. No sentido de fundamentar a oposição entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STA, são 
citados e identificados dois Acórdãos nas alegações de recurso.

7. Concretamente, é defendido nas alegações de recurso jurisdicional que, contrariamente ao 
decidido na sentença recorrida, deveria ter sido seguido o entendimento propugnado no Ac. desse STA 
proferido em 11/05/2011 no Rec. 0409/11, o qual sustenta que a prescrição do procedimento de contra-
-ordenação não constitui fundamento de reclamação de acto do órgão de execução fiscal. E, no caso 
dos autos a decisão recorrida aceitou como fundamento da presente reclamação de acto de execução 
fiscal, a prescrição do procedimento de contra -ordenação.

8. No que se refere à suscitada questão da prescrição do procedimento contra -ordenacional, é 
indicado nas alegações de recurso o douto Ac. do STA de 01/10/2008 proferido no Proc. 0408/08, por 
jurisprudência ali vertida defender que a prescrição do procedimento contra -ordenacional ficar coberta 
pelo trânsito em julgado da respectiva decisão de aplicação da coima. Ora, a FP, entende que a sentença 
recorrida andou mal ao ter decidido em sentido oposto ao entendimento do referido Acórdão.

9. Donde, é forçoso concluir que o Recurso interposto deve ser admitido com fundamento em 
oposição a jurisprudência do STA, dado que tal oposição foi devidamente fundamentada e os Acórdãos 
devidamente identificados.

Termos em que, com o douto suprimento de Vª. Exª. se requer que sobre a matéria recaia Acór-
dão deliberando no sentido da admissão do recurso por oposição de Acórdãos, seguindo os demais 
trâmites.

1.3. Notificado, o recorrido nada disse.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da procedência da reclamação.
1.5. Com dispensa de vistos, o processo vem à conferência.

FUNDAMENTOS
2. O despacho reclamado é do teor seguinte:
«1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TRAF de Sintra que, julgando 

procedente reclamação de decisão do órgão da execução fiscal deduzida pelo recorrido João Manuel 
Netas Neves, julgou prescrito o procedimento contraordenacional contra este instaurado.

2. O Mº Pº, no seu parecer de fls. 82, invocou a inadmissibilidade legal do recurso em função do 
valor da coima aplicada.

3. Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre esta questão prévia suscitada 
pelo Mº Pº, nada vieram dizer (V. fls. 88 e segs.)
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4. Cumpre decidir.

Estabelece o art. 83º, n.º 1 do RGIT:
“l. O arguido e o Ministério Público podem recorrer da decisão do tribunal tributário de 1ª ins-

tância para o Tribunal Central Administrativo, exceto se o valor da coima aplicada não ultrapassar 
um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1ª instância e não for aplicada sanção 
acessória”.

Como bem refere o Mº Pº, a alçada dos tribunais tributários corresponde a 935,25 euros relati-
vamente a processos iniciados até 31 de dezembro de 2007 e 1.250,00 euros relativamente a processo 
iniciados a partir de l de janeiro de 2008, por aplicação do disposto nos arts. 24º, n.º 1 da Lei n.º 3/99, 
de 13 de janeiro, e da sua redação conferida pelo Decreto -Lei n.º 303/2007, de 24 de agosto e 6º, n.º 1 
do ETAF.

Ora, o valor da coima aplicada é de 148,00 euros, pelo que o recurso não é legalmente admissível, 
sendo certo que a decisão do tribunal tributário não vincula este Supremo tribunal, como claramente 
resulta do estabelecido no art. 685º -C, n.º 5 do CPC.

5. Nestes termos e pelo exposto não se admite o recurso interposto pela Fazenda Pública.
Custas pela recorrente.
Notifique.»
3. Apreciemos, pois, a presente reclamação para a conferência.
3.1. Nos termos do disposto nos nºs. 3 e 4 do art. 700º do CPC, quando a parte se considere pre-

judicada por qualquer despacho do relator, que não seja de mero expediente, pode requerer que sobre 
a matéria do despacho recaia um acórdão, devendo o relator submeter o caso à conferência, depois de 
ouvida a parte contrária e sendo a reclamação decidida no acórdão que julga o recurso, salvo quando 
a natureza das questões suscitadas impuser decisão imediata.

3.2. No caso presente, como flui da alegação da reclamante Fazenda Pública, acima transcrita, a 
reclamação para a conferência é apresentada porque, no seu entender, apesar de o valor da causa ser 
inferior à alçada, o recurso é admissível já que a sentença perfilha solução oposta relativamente ao 
mesmo fundamento de direito, a uma decisão de tribunal de hierarquia superior, sendo que o recurso se 
encontra devidamente fundamentado nas respectivas alegações e ali se sustenta que a decisão recorrida 
errou ao julgar prescrito o procedimento contra -ordenacional, tendo seguido um entendimento oposto 
ao de jurisprudência do STA, citando -se e identificando -se, no sentido de fundamentar a oposição entre 
a decisão recorrida e a jurisprudência do STA, dois acórdãos.

E na verdade afigura -se -nos que assim é.
a) Por um lado, apesar de nas alegações e conclusões do recurso não referir formalmente a expressão 

«recurso por oposição de julgados» a recorrente invoca, porém, claramente (nas Conclusões XV a XVIII) 
que o julgado recorrido está em oposição com as decisões do STA que identifica (os acs. da SCT do 
STA, de 11/5/2011, rec. n.º 0409/11, de 1/10/2008, rec. n.º 408/08 e de 13/3/1999, rec. n.º 022955).

Com efeito alega ali o seguinte:
«XV. Neste sentido, o procedimento prescreveria no máximo em 30.11.2011 (30.04.2004 acrescido 

de 7 anos e meio) e seria este o prazo a que se atenderia por ter ocorrido primeiro.
XVI. E foi aqui que a douta sentença errou, pois o procedimento prescreveria naquela data, caso 

a decisão de fixação de coima não se tivesse materializado quando se tornou definitiva por trânsito 
em julgado ocorrido em 09 de Outubro de 2008.

XVII. É preciso ter isto em atenção, pois o que o ora Reclamante invocou não foi a prescrição da 
dívida exequenda mas sim, a do procedimento de contra -ordenação e neste contexto, não faz qualquer 
sentido falar -se naquele após a condenação do arguido com trânsito em julgado, aliás conforme vem 
reiterado no Acórdão de 11.05.2011, proc. n.º 0409/11, 2ª Secção do STA.

XVIII. Pois que, “a prescrição do procedimento de contra -ordenação está coberta pelo trânsito em 
julgado da respectiva decisão de aplicação da coima”, conforme neste sentido Acórdãos do Supremo 
Tribunal Administrativo de 01.10.2008, Recurso 408/08 e de 13.03.1999, Recurso 022955, ambos in 
www.dgsi.pt.»

Trata -se, a nosso ver, de uma manifestação concreta e substancial de que a sentença recorrida 
decidiu em oposição com tal jurisprudência.

E, assim sendo, afigura -se -nos ser de aceitar que o recurso foi interposto nos termos dos citados 
nºs. 4 e 5 do art. 280º do CPPT, normativo onde (em concretização do disposto no art. 105º da LGT) 
se prevê a possibilidade de recurso para o STA em casos que, sendo o valor da causa inferior ao de um 
quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1ª instância, tiverem por objecto decisões que 
perfilhem solução oposta, relativamente ao mesmo fundamento de direito e na ausência substancial de 
regulamentação jurídica, à adoptada em mais de três sentenças do mesmo ou outro tribunal de igual 
grau ou com uma decisão de tribunal de hierarquia superior.
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Como aponta o cons. Jorge de Sousa, (1) este «recurso de decisões dos tribunais tributários com 
fundamento em oposição de julgados segue a tramitação dos recursos jurisdicionais previstos no 
presente art. 280º, designadamente a que resulta dos arts. 281º a 283º, e não a prevista no art. 284º, 
como se deduz da referência que neste último se faz a acórdãos, e não também a sentenças ou, gene-
ricamente, a julgados. Assim, designadamente, não haverá, nestes recursos do art. 280º, uma decisão 
autónoma sobre a questão preliminar da existência da oposição, que deve ser apreciada como mais 
um pressuposto do recurso, que acresce aos restantes pressupostos processuais (como, por exemplo, 
a legitimidade e a tempestividade que também devem ser apreciadas, expressa ou tacitamente, antes 
de se passar à apreciação do mérito do recurso). (…)

Entre os requisitos de admissibilidade do recurso com fundamento em oposição de julgados 
inclui -se o de terem transitado em julgado as decisões invocadas como fundamento do recurso» e não 
«se fazendo qualquer restrição relativamente à formação do STA com competência em contencioso 
tributário (SCT ou Pleno ou Plenário) que proferiu o acórdão com o qual a decisão da 1ª instância 
está em contradição, esta pode ocorrer em relação a qualquer acórdão do STA» e sendo que «o que 
está em causa no recurso previsto no art. 280º, n.º 5, do CPPT é apreciar a correcção da decisão da 
1ª instância, sendo a oposição com um acórdão do STA um mero requisito de admissibilidade do re-
curso» e que «Este recurso com fundamento em oposição de julgados deverá ser interposto invocando 
esse fundamento e com indicação do lugar em que tenham sido publicadas ou registadas as decisões, 
podendo o juiz ordenar a junção de certidões para efeitos de seguimento do recurso, sob pena de não 
admissão do recurso (art. 284º, nºs 1 e 2 do CPPT, analogicamente aplicável)» cabendo à SCT do 
STA e não ao respectivo Pleno, diferentemente do que sucede com os recursos por oposição de acór-
dãos, a competência para conhecer de tal recurso, como resulta actualmente do disposto nos arts. 26º, 
alínea b), e 27º do ETAF de 2002 e já resultava do disposto nos arts. 30º, 32º, n.º 1, alínea b), e 33º, 
n.º 1, alínea b), do ETAF de 1984.

Conclui -se, portanto, que embora o valor da causa seja inferior ao de um quarto da alçada fixada para 
os tribunais judiciais de 1ª instância e embora a recorrente não tenha referido formalmente a expressão 
«recurso por oposição de julgados» o que se depreende claramente das suas alegações e conclusões 
é que o mesmo é interposto por a sentença estar em oposição com decisões do STA que identifica.

b) Por outro lado, verificam -se os demais requisitos de admissibilidade  - tempestividade e legiti-
midade (2) e, como se vê, nomeadamente do referido acórdão de 11/5/2011, rec. n.º 0409/11, transitado 
em julgado, a sentença recorrida perfilha solução oposta à firmada em tal aresto, sendo que ambos os 
casos versam e decidem expressamente sobre situações fácticas substancialmente idênticas, num quadro 
legislativo substancialmente idêntico.

3.3. Neste contexto, procede, pois, a presente reclamação para a conferência, revogando -se em 
conformidade o despacho reclamado e admitindo -se, em conformidade, o presente recurso por oposição 
de julgados, nos termos do disposto nos nºs. 4 e 5 do citado art. 280º do CPPT.

4. Cabe, portanto, apreciar o mérito do recurso (como se disse, não há, nestes recursos do art. 280º, 
uma decisão autónoma sobre a questão preliminar da existência da oposição, que deve ser apreciada 
como mais um pressuposto do recurso, que acresce aos restantes pressupostos processuais, antes de se 
passar à apreciação do mérito do próprio recurso).

É, pois, o que se passará a fazer em seguida.
5. Este ora admitido recurso vem interposto pela Fazenda Pública da decisão do TAF de Sintra 

que, julgando procedente a reclamação contra acto do órgão da execução fiscal – art. 276º do CPPT 
 - deduzida pelo executado João Manuel Netas Neves (na execução fiscal n.º 1503.2008/01318470, 
instaurada no Serviço de Finanças de Cascais 1, para pagamento de dívida de coimas e encargos de 
processo contra -ordenacional), anulou o despacho proferido pelo chefe daquele Serviço de Finanças.

5.2. A recorrente formulou as Conclusões seguintes:
I. Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que julgou procedente a reclamação de-

duzida por João Manuel Netas Neves, NIF ………………….., contra o despacho de 15 de Dezembro 
de 2011, proferido pelo Exmo. Senhor Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de Cascais 1, que 
indeferiu o pedido de prescrição do procedimento de contra -ordenação.

II. Considerou a douta sentença que, nos termos do regime previsto no RGIT que entrou em vigor 
em 05.07.2001, conforme artigo 14º da Lei 15/01 de 5 de Junho, o prazo prescricional é de 5 anos, 
conforme n.º 1 do artigo 33º RGIT.

III. E que assim sendo, e tendo em conta o preceituado no n.º 1 do artigo 33º do RGIT, o prazo 
de cinco anos previsto no n.º 1 daquele preceito, interrompe -se e suspende -se nos termos do n.º 3 do 
mesmo artigo.

IV. Deste modo, para evitar que a renovação do prazo de prescrição, depois de cada interrup-
ção, torne eterna a possibilidade de prosseguir um processo de contra -ordenação contra o arguido, a 
jurisprudência do STA tem decidido no sentido de aplicar subsidiariamente o n.º 1 do artigo 121º do 
Código Penal.
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V. Conclui assim a douta sentença que, no caso sub judice, o reclamante praticou a infracção em 
30 de Abril de 2004, ou seja, a data limite para entrega da declaração modelo 3 de IRS respeitante ao 
ano de 2003.

VI. Porquanto, considerou ter ocorrido a prescrição em 30.10.2011, pelo decurso do prazo de sete 
anos e meio contados da prática da infracção e que por isso, à data em que o despacho reclamado foi 
proferido, já tinha decorrido o prazo de prescrição.

VII. Em face do exposto, e salvo o devido respeito, entende a Administração Fiscal que o Tribu-
nal a quo errou no seu julgamento quando perante os factos, entendeu que se verifica a prescrição do 
procedimento contra -ordenacional em 30.10.2011, pelo decurso do prazo de sete anos e meio contados 
da data da prática da infracção (30.04.2004).

VIII. Porquanto, in casu, o ora Reclamante, não entregou a declaração modelo 3 de IRS respei-
tante ao ano de 2003, a que estava legalmente obrigado nos termos do artigo 57º do Código do Imposto 
sobre Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS), sendo que o prazo legal para cumprimento daquela 
obrigação terminou em 30 de Abril de 2004, conforme o n.º 1 do artigo 57º CIRS.

IX. Não tendo cumprido com a obrigação a que estava obrigado incorreu em infracção (contra-
-ordenação) tipificada nos termos do artigo 116º do RGIT; tendo o ora Reclamante praticado uma 
infracção omissiva, esta considera -se praticada na data em que terminou o prazo para a entrega da 
declaração, isto é, 30 de Abril de 2004.

X. E é a partir daqui que é necessário determinar qual o prazo que a Administração Fiscal dispõe 
para determinar e exigir ao ora Reclamante, a coima devida pela prática de tal infracção.

XI. O prazo de prescrição do procedimento de contra -ordenação é de 5 anos reduzido ao prazo de 
caducidade no caso da infracção depender de liquidação da prestação tributária, sendo que, a infracção 
depende de liquidação da prestação tributária sempre que a determinação do tipo de sanção aplicável 
depender do valor daquela prestação, o que não ocorre in casu, dado que na contra -ordenação tipifi-
cada no artigo 116º do RGIT (FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÕES/ a sanção aplicável não 
depende de prestação tributária.

XII. Atendendo a que, a notificação para exercer o direito de defesa nos termos do artigo 70º do 
RGIT, teve lugar em 30 de Outubro de 2007, ocorre aqui uma causa de interrupção do prazo de prescrição 
do procedimento de contra -ordenação (com a notificação ao arguido, ora Reclamante, para exercício do 
direito de defesa nos termos do artigo 70º do RGIT, em 30.10.2007) nos termos do n.º 3 do artigo 33º 
do RGIT e alínea a) do n.º 1 do artigo 28º do Regime Geral de Contra -ordenações (RGCO).

XIII. A interrupção tem como efeito a inutilização de todo o tempo entretanto decorrido, reiniciando-
-se a contagem de prescrição novamente, logo que desapareça essa causa de interrupção, conforme o 
que resulta do n.º 2 do artigo 121º do Código Penal (C.P.), pelo que, tendo em conta a data (30.10.2007) 
em que se verificou a notificação (facto interruptivo), a prescrição do procedimento ocorreria em 
30.10.2012. ou seja, 5 anos após 30.10.2007  - data da notificação para defesa).

XIV. Por outro lado, quando se verifica uma interrupção no prazo de prescrição do procedimento 
contra -ordenacional, deve atender -se ao prazo máximo de prescrição, que tem sempre lugar, desde o 
seu início e ressalvado o tempo de suspensão, quando tiver decorrido o prazo de prescrição acrescido 
de metade.

XV. Neste sentido, o procedimento prescreveria no máximo em 30.11.2011 (30.04.2004 acrescido 
de 7 anos e meio) e seria este o prazo a que se atenderia por ter ocorrido primeiro.

XVI. E foi aqui que a douta sentença errou, pois o procedimento prescreveria naquela data, caso 
a decisão de fixação de coima não se tivesse materializado quando se tornou definitiva por trânsito em 
julgado ocorrido em 09 de Outubro de 2008.

XVII. É preciso ter isto em atenção, pois o que o ora Reclamante invocou não foi a prescrição da 
dívida exequenda mas sim, a do procedimento de contra -ordenação e neste contexto, não faz qualquer 
sentido falar -se naquele após a condenação do arguido com trânsito em julgado, aliás conforme vem 
reiterado no Acórdão de 11.05.2011, proc. n.º 0409/11, 2ª Secção do STA.

XVIII. Pois que, “a prescrição do procedimento de contra -ordenação está coberta pelo trânsito em 
julgado da respectiva decisão de aplicação da coima”, conforme neste sentido Acórdãos do Supremo 
Tribunal Administrativo de 01.10.2008, Recurso 408/08 e de 13.03.1999, Recurso 022955, ambos in 
www.dgsi.pt.

XIX. Em conformidade com o disposto no artigo 34º do RGIT, contando -se o prazo de 5 anos 
desde a data em que a decisão de aplicação da coima transitou em julgado (09.10.2008), verifica -se 
que a prescrição do procedimento de contra -ordenação ainda não ocorreu, ocorrerá sim em 09.10.2013.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso deve a decisão recorrida ser revogada e a 
reclamação do acto de órgão de execução fiscal ser declarada totalmente improcedente.

5.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
5.4. O MP emitiu, como se disse, Parecer no sentido da não admissibilidade do recurso, dado ser 

a causa de valor inferior à alçada.
Questão que supra foi já apreciada.
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6. A sentença recorrida fixou a matéria de facto seguinte:
a) Corre termos contra o Reclamante João Manuel Netas Neves, no Serviço de Finanças de Cas-

cais 1, o processo de Execução Fiscal n.º 1503.2008/01318470, para pagamento de dívida de coimas e 
encargos de processo contra -ordenacional, no valor de Euros 148,00  - Cfr. documento a fls. 1 do PEF 
apenso aos autos;

b) O Reclamante foi condenado ao pagamento da coima referida na alínea antecedente pela falta 
de entrega da declaração modelo 3 de IRS relativa ao ano de 2003  - Cfr. Informação a fls. 14;

c) O prazo para cumprimento da obrigação de entrega da declaração modelo 3 de IRS relativa ao 
ano de 2003 terminou em 30 de Abril de 2004  - Cfr. Informação a fls. 14;

d) Em 6 de Dezembro de 2011 o ora Reclamante dirigiu requerimento ao Chefe de Serviço de 
Finanças de Cascais 1, no âmbito do PEF referido em a), pedindo o arquivamento dos autos, por efeito 
de prescrição  - Cfr. documento a fls. 3 do PEF apenso aos autos;

e) Em 15 de Dezembro de 2011 foi proferido despacho, pelo Chefe do Serviço de Finanças de 
Cascais 1, indeferindo o pedido do Reclamante mencionado na alínea antecedente, nos seguintes ter-
mos: “(...) Vistos os autos e a informação supra e com base na legislação invocada, atendendo a que 
não se encontram reunidos os pressupostos para a verificação da prescrição, indefiro a pretensão do 
executado. (...)”  - Cfr. fls. 9 do PEF apenso aos autos;

7.1. Enunciando como única questão a decidir a que se prende com a prescrição da dívida de 
coima em cobrança coerciva, a sentença veio a julgar procedente a reclamação, na consideração de que, 
sendo o prazo de prescrição o de 5 anos (nº 1 do art. 33º do RGIT) contados da prática da infracção 
[30/4/2004  - que corresponde à data limite para entrega da declaração modelo 3 de IRS respeitante 
ao ano de 2003 (cfr. alínea c) do probatório)] e sendo de aplicar supletivamente o disposto no n.º 3 do 
art. 121º do Código Penal, então ocorreu (em 30/10/2011) a prescrição, pelo decurso do prazo de sete 
anos e meio contados da data da prática da infracção, o que significa que, à data em que foi proferido o 
despacho reclamado, já tinha decorrido o prazo de prescrição, pelo que deverá o mesmo ser anulado.

7.2. Mas, salvo o devido respeito, não é assim.
Vejamos.
A sentença recorrida respeita à reclamação apresentada, nos termos do art. 276º do CPPT, contra 

o despacho proferido na execução fiscal n.º 1503.2008/01318470 (instaurada para pagamento de dívida 
de coimas e encargos de processo contra -ordenacional, no valor de Euros 148,00) pelo chefe do Serviço 
de Finanças de Cascais 1.

Referenciando que o processo de execução fiscal respeita a uma pretensa falta de entrega do IRS 
referente ao ano de 2003, o executado (ora recorrido) requereu ao chefe do Serviço de Finanças de 
Cascais 1 o arquivamento dos autos, invocando que «O prazo de procedimento por contra -ordenação 
prescreve decorridos que estejam cinco anos da data da infracção», que «A obrigação deveria ter sido 
cumprida em Abril de 2004», pelo que, «… aplicando a título subsidiário o Código de Processo Penal, 
a prescrição ocorre sempre que tenha decorrido o prazo de prescrição acrescido de metade», «Pelo que 
o prazo de prescrição ocorreu em 30 de Outubro de 2011» (cfr. o requerimento de fls. 4 do apenso).

E o despacho reclamado indeferiu o ali peticionado, com fundamento, no essencial, em que não 
ocorreu a prescrição da dívida exequenda, pois considerando o disposto no art. 34º do RGIT e no 
art. 30º -A do RGCO, não passaram sete anos e meio sobre a data do trânsito em julgado da decisão de 
fixação de coima (9/10/2008).

A sentença veio, como se viu, a julgar procedente a reclamação, na consideração de que, sendo 
aplicável supletivamente o disposto no n.º 3 do art. 121º do CPenal, a prescrição ocorreu em 30/10/2011, 
pelo decurso do prazo de sete anos e meio contados da data da prática da infracção, pelo que à data em 
que foi proferido o despacho reclamado já tinha decorrido tal prazo de prescrição.

Ora, como se salienta num dos acórdãos fundamento invocados pela recorrente (o ac. deste STA, 
de 11/5/2011, rec. n.º 0409/11), a prescrição do procedimento de contra -ordenação (invocada pelo ora 
recorrido como fundamento do requerimento oportunamente dirigido ao Serviço de Finanças e que está 
na origem do despacho de indeferimento reclamado) «constitui vício do procedimento sancionatório a 
alegar no próprio processo de contra -ordenação (na fase de defesa do arguido – cfr. arts. 70º e 71º 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 arts. 79º n.º 2 e 80º 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 
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.»

Ou seja, transitada a decisão de aplicação de coima, a questão da prescrição do procedimento pela 
respectiva contra -ordenação deixa de relevar e de poder ser apreciada nesta sede executiva, no âmbito 
da qual passa, antes, a relevar a eventual prescrição da sanção (coima), também ela sujeita a prazo de 
prescrição (5 anos), nos termos do art. 34º do RGIT.
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No mencionado requerimento o ora recorrido terá, pois, laborado em erro ao pedir, já em sede 
do processo de execução da quantia correspondente à coima aplicada, a declaração de prescrição do 
procedimento contra -ordenacional.

E a sentença recorrida, que anula o despacho reclamado (proferido pelo chefe do Serviço de 
Finanças de Cascais 1) igualmente labora no mesmo equívoco, ao considerar que, por estar prescrito o 
procedimento contra -ordenacional, nos termos que foram alegados pelo executado, tal despacho é ilegal.

Porém, uma coisa é a prescrição do procedimento contra -ordenacional e coisa diferente é a pres-
crição da dívida exequenda.

Como igualmente se exara no supra citado acórdão deste STA de de 11/5/2011, rec. n.º 0409/11, 
e decorre de jurisprudência já firmada em face do CPT (cfr. os ali referidos acs. do STA de 18/2/1998, 
rec. n.º 22.195 e de 10/3/1999, rec. n.º 22.955 – também este invocado como acórdão fundamento 
para a presente oposição de julgados) e que vale integralmente em relação aos arts. 175º e 204º n.º 1, 
alínea d) do CPPT (cfr. o ac. deste Tribunal de 11/10/2008, rec. n.º 408/08 – igualmente invocado como 
acórdão fundamento) «a prescrição de conhecimento oficioso a que se refere o artigo 175º 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 176º do CPPT e o artigo 34º do RGIT), 
mas não a prescrição do procedimento contra -ordenacional», que é o fundamento invocado pelo re-
corrente na sua reclamação.

Ora, como bem alega a recorrente Fazenda Pública, contando -se o prazo de prescrição (5 anos) 
da coima (art. 34º do RGIT) desde a data em que a decisão de aplicação da coima transitou em julgado 
(9/10/2008 – cfr. fls. 14 a 18) e correspondendo a quantia exequenda ao valor da própria coima, verifica-
-se que a prescrição da mesma ainda não ocorreu (ocorrerá, eventualmente, em 9/10/2013).

Impõe -se, pois, pelo exposto, revogar a sentença recorrida e julgar improcedente a reclamação 
(apresentada nos termos do art. 276º do CPPT), assim se dando provimento ao recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em:
a) Julgar procedente a reclamação para a conferência (apresentada nos termos do n.º 3 do art. 700º 

do CPC), revogar o despacho do relator proferido em 13/7/2012 (fls. 92) e admitir o presente recurso, 
como recurso por oposição de julgados, nos termos do disposto nos nºs. 4 e 5 do art. 280º do CPPT.

b) Conhecendo do mérito do recurso, julgá -lo procedente e, consequentemente, revogar a sentença 
recorrida e julgar improcedente a reclamação (apresentada, pelo ora recorrido, nos termos do art. 276º 
do CPPT), confirmando -se o despacho reclamado (proferido em 15/12/2011 pelo chefe do Serviço de 
Finanças de Cascais 1).

Custas pelo recorrido, apenas em 1ª instância, dado que não contra -alegou o recurso.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fer-
nanda Maçãs.

(1) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. IV, 6ª edição, 2011, anotações 
10 e 11 ao art. 280º, pp. 419 a 422.

(2) Aliás, em situação inversa o Cons. Jorge de Sousa aponta que, «Se, eventualmente, o recurso foi interposto para o 
STA ao abrigo do n.º 5 do art. 280º e se vem a constatar que não se verifica a alegada oposição de julgados, o recurso pode 
ser convolado para recurso nos termos gerais, desde que ele seja admissível à face das regras gerais, em consonância com o 
princípio da correcção oficiosa da forma de processo, enunciado nos arts. 97º, n.º 3, da LGT e 98º n.º 4, do CPPT. Neste caso, 
se se constatar que o âmbito do recurso não se restringe a matéria de direito, o STA, depois de efectuar a convolação do recurso, 
deverá declarar -se incompetente para conhecimento do mérito do recurso.» (cfr. Ibidem, anotação 11 d) ao art. 280º, p. 422). 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Processo de execução fiscal. Dispensa de garantia. Direito de audição prévia.

Sumário:

 I — O processo de execução fiscal é, por sua natureza, um processo célere destinado 
à cobrança dos créditos do Estado e de outras entidades públicas.



2547

 II — Sendo assim, não lhe são aplicáveis regras do procedimento tributário, nomeada-
mente o exercício do direito de audição do executado, quer nos casos de pedidos 
de pagamento em prestações ou dispensa de garantia, quer no caso de dação em 
pagamento.

 III — Em processo de execução fiscal, o único caso em que é admissível o exercício 
do direito de audição prévia é o da reversão da execução, mas, neste caso, por 
disposição expressa da lei (artigo 23.º, n.º 4 do CPPT).

Processo n.º 864/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fernando Sul Chaves Rodrigues.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Viseu que julgou total-

mente procedente a reclamação deduzida por Fernando Chaves, com os demais sinais nos autos, contra 
o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Tondela que lhe indeferiu o pedido de prestação de 
garantia no processo de execução fiscal n.º 2704201101008790, apresentando, para o efeito, alegações 
nas quais conclui:

A) Vem o presente recurso interposto da douta sentença que concedeu provimento à reclamação 
apresentada e anulou o despacho de indeferimento de pedido de dispensa de garantia, por falta do 
exercício do direito de audição.

B) Foi convicção do Mmo Juiz a quo que: “… a suspensão da execução após prestação de garan-
tia, nos casos enunciados nos art.ºs 52º da LGT e 169º do CPPT, bem como a decisão sobre a dispensa 
de prestação dessa garantia, nos casos previstos na lei (nºs 3 a 6 do citado art.º 52º da LGT e art. 170º 
do CPPT), são de qualificar como verdadeiros atos administrativos em matéria tributária e não como 
meros atos de trâmite; e, assim, como atos administrativos definidores de uma situação jurídica que no 
caso é desfavorável ao contribuinte, impunha -se a sua prévia audição, de acordo com o estatuído nos 
arts. 100º do CPA e 60º da LGT.”

C) No âmbito da execução fiscal n.º 2704201101008790, cujo devedor originário é o ora recla-
mante (ao contrário do que consta da alínea A) dos factos provados), foi este notificado para prestar 
garantia idónea.

D) Em 22 -07 -2011, o reclamante solicitou, ao abrigo dos art.ºs 52º, nº4 da LGT e 170º do CPPT, 
a dispensa de prestação de garantia, pedido este indeferido pelo Órgão de Execução Fiscal, por falta de 
prova da insuficiência de bens penhoráveis bem como da sua irresponsabilidade na mesma.

E) Note -se que o contribuinte não foi notificado previamente à decisão para exercício do direito 
de audição, sendo a questão decidenda a obrigatoriedade ou não de tal procedimento.

F) À luz do art.º 103º, nº1 da LGT, o processo executivo tem natureza judicial, sem prejuízo da 
participação dos órgãos da administração tributária nos atos que não tenham natureza jurisdicional, sendo 
que a intervenção desta entidade em nada contende com a referida natureza, vide Acórdão n.º 80/2003 
do Tribunal Constitucional, de 12 -02 -2003.

G) No decurso do processo podem ser praticados tanto: atos administrativos em matéria tributária 
(que dão origem a procedimentos tributários autónomos, que correm paralelamente ao processo de 
execução e em sua conexão), como atos processuais de cariz não jurisdicional.

H) A Jurisprudência divide -se quanto à qualificação do ato de dispensa de garantia, vejamos, 
nomeadamente: o Acórdão do TCA Norte de 18 -01 -2012, processo n.º 361/1 1.6BECBR: “1. O pedido 
de dispensa da prestação de garantia não dá origem a qualquer procedimento de natureza tributária, 
a exigir, por isso, que, antes da decisão, se dê ao interessado a oportunidade de participar na forma-
ção da mesma ao abrigo do disposto no artigo 60º da LGT, ficando a decisão desse pedido a cargo 
da administração tributária, não enquanto exequente/credora, no exercício da atividade tributária, 
mas, simplesmente, enquanto órgão da execução fiscal, ou seja, no exercício das funções que lhe estão 
confiadas enquanto auxiliar ou colaborador operacional no processo de execução fiscal.” e o Acór-
dão do STA de 07/12/2011, processo n.º 01054/l1: “O pedido de dispensa de prestação de garantia 
não dá origem a qualquer procedimento de natureza tributária; a dispensa da prestação de garantia 
visa apenas disciplinar os termos em que a execução pode ficar suspensa ou prosseguir, integrando o 
quadro normativo que regula o seu andamento. Daí que a decisão desse pedido fique a cargo da A T, 
não enquanto exequente, enquanto credora, no exercício da atividade tributária, mas simplesmente 
enquanto órgão da execução fiscal, ou seja, no exercício das funções que lhe estão confiadas enquanto 
auxiliar ou colaborador operacional no processo de execução fiscal”., que se encontram em desacordo 
com o mais recente Acórdão do STA de 23 -02 -2012, processo n.º 059/12: “A decisão sobre o pedido de 
dispensa de prestação de garantia deve qualificar -se como um verdadeiro ato administrativo em matéria 
tributária, inserido no âmbito de um procedimento tributário autónomo e funcionalmente diferente do 
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procedimento processual dirigido à cobrança coerciva de determinadas quantias, submetido, por isso, 
aos princípios e normas que disciplinam a atividade tributária”.

1) Porém, afigura -se à Fazenda Pública que, independentemente da qualificação atribuída ao ato 
de dispensa de garantia, relativamente ao mesmo não impende sobre a Administração Fiscal a obriga-
toriedade de notificação para direito de audição.

J) Prevê a alínea b) do n.º 1 do art.º 60º da LGT o direito de audição antes do indeferimento total 
ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou petições, concretizando o direito de participação dos 
cidadãos consagrado constitucionalmente, art.º 267º, nº5 CRP.

K) O pedido de dispensa de prestação de garantia, efetuado com base no art.º 52º, nº4 da LGT, 
deve ser fundamentado de facto e de direito e instruído com prova documental necessária, em respeito 
ao art.º 170º, n.º 3 do CPPT, sendo que a respetiva decisão terá de ser proferida no prazo de 10 dias 
a contar da sua apresentação, n.º 4 do citado normativo, sob pena de se presumir o seu indeferimento 
tácito, entendimento este também vertido por Jorge Lopes de Sousa in Código de Procedimento e 
Processo Tributário Anotado e Comentado, Volume II, anotação 5 ao art.º 170º.

L) Atento o curto prazo para a prolação da decisão não comporta, salvo melhor entendimento, o 
exercício do direito de audição em 8 a 15 dias, plasmado no art.º 60º, n.º 6 da LGT.

M) Aliás, conforme foi já defendido em sede de contestação, a participação do contribuinte na 
formação da decisão dá -se ab initio, pois, é perante a notificação para prestação de garantia que o exe-
cutado requer a sua dispensa, incumbindo -lhe apresentar desde logo prova do que alega.

N) Cabe aqui ao requerente o ónus da prova, devendo juntar ao pedido os elementos proba-
tórios que considere pertinentes, não incumbindo à Administração Fiscal, ao contrário do que foi 
decidido, qualquer obrigação de solicitar mais documentos, ainda que o contribuinte os protestasse 
juntar.

O) É de sublinhar que o supra mencionado Acórdão do STA de 23 -02 -2012, processo n.º 059/12, 
reitera posição consentânea com a defendida: “VIII  - Ainda que não se aceite a aplicabilidade da 
referida norma do CPA (art.º 103º), o próprio requerimento em que o interessado expõe a sua preten-
são, indicando todas as razões que, em seu entender, a justificam, e ao qual é obrigado a juntar logo 
todos os elementos de prova, desempenha já a função de audiência prévia, não havendo que chamá -lo 
novamente a participar na formação da decisão dada a regra geral contida no n.º 3 do artigo 60.º da 
LGT quando aplicada a todos os procedimentos tributários que culminem com um ato final lesivo, seja 
ele ou não um ato de liquidação”.

P) Não desconhecemos o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 14 -12 -2011, processo 
n.º 01072/11, seguido de perto na sentença recorrida, contudo, ao mesmo não poderemos aderir face 
ao mais recente entendimento de tal instância, vertido na conclusão anterior, aliás, note -se que mesmo 
quando é dada diferente qualificação ao ato de decisão de dispensa de garantia, no caso do TCA Norte, 
a solução apontada é sempre da inexistência de direito de audição.

Q) Encontramo -nos, portanto, perante um erro de julgamento que urge suprir, devendo baixar os 
autos para se conhecerem as questões que ficaram prejudicadas.

Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, ordenando -se, em consequência, 
a substituição da douta sentença recorrida, por outra em que, após a análise do seu mérito, se julgue 
improcedente, por não provada, a presente reclamação de atos do órgão da execução fiscal, com as 
legais consequências.

2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 309/310 pronunciando -se no sentido da procedência 
do recurso.

3. Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
A) No SF de Tondela corre a execução fiscal n.º 2704201101008790, revertida contra o aqui 

reclamante;
B) No âmbito da execução mencionada em A., o reclamante apresentou em 22.07.2011, um pedido 

de dispensa de garantia, ao abrigo do artº. 170.º do CPPT e do artº. 52.º, n.º 4 da LGT;
C) No requerimento mencionado em B., o ora reclamante invocou a falta de meios económicos 

para a prestação da garantia que lhe foi exigida, protestando juntar todos os elementos que a Adminis-
tração Fiscal entendesse pertinentes;

D) O Exmo. Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Tondela, em relação ao requerimento mencionado 
em B., proferiu despacho em 05 de agosto de 2011, do qual consta o seguinte:

“…indefiro, com os fundamentos, por um lado, da falta de produção de prova da insuficiência dos 
bens penhoráveis, e, por outro, da falta de produção de prova da irresponsabilidade do executado pela 
situação de insuficiência/inexistência de bens ….o pedido de dispensa de prestação de garantia...;

Por último, importa referir, quanto à participação, prévia à decisão, o seguinte:
…
Nesta conformidade entendo dispensar quanto ao presente pedido, a audição, prévia à decisão, 

do ora executado, pelo que o indeferimento que, acima, decidi, produzirá efeitos imediatos”;
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E) O despacho mencionado em D. foi notificado ao reclamante por oficio de 25 -08 -2011, com o 
seguinte teor:

“Fica notificado, do teor do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças em 2011 -08 -05, 
do qual se envia cópia, ao pedido entrado nestes serviços em 2011 -07 -22, no qual solicitava dispensa 
de prestação de garantia, referente ao processo de execução fiscal acima identificada e ao executado 
Fernando de Sul Chaves Rodrigues.

Com os melhores cumprimentos”.
F) É contra a decisão do órgão de execução fiscal descrita em D., que o reclamante vem deduzir 

a presente reclamação, nos termos e para os efeitos do artigo 276.0 do CPPT.
5. A questão a conhecer no presente recurso é a de saber se, formulado pelo executado um pedido 

de dispensa de garantia, o órgão da execução fiscal, antes do indeferimento, deverá notificá -lo do projeto 
de indeferimento ao abrigo do disposto no artº 60º da LGT.

A decisão recorrida entendeu que a audição prévia do recorrido era obrigatória, antes de profe-
rido o despacho de indeferimento do pedido de dispensa de garantia, uma vez que estamos perante um 
ato administrativo e não um ato de trâmite, havendo, por isso, lugar ao cumprimento do disposto nos 
artºs 100º do CPA e 60º da LGT.

A recorrente Fazenda Pública, por sua vez, entende de forma diversa, louvando -se nos seguintes 
argumentos:

a) O curto prazo para a decisão sobre o pedido de dispensa da garantia previsto no artº 170º, n.º 4 
do CPPT denuncia a intenção do legislador de não admitir a audição prévia nesta matéria;

b) Por outro lado, no requerimento de pedido de dispensa de garantia, o interessado deve logo 
juntar todos os elementos de prova que a justificam, pelo que essa exigência corresponde já à audição 
prévia. Sendo assim, não existe obrigação legal de ouvir previamente o executado antes da decisão 
sobre o seu pedido de dispensa de garantia.

Vejamos então qual o entendimento a seguir.
5.1. Este Supremo Tribunal apreciou já por diversas vezes e, embora com divergência quanto à 

fundamentação, a questão de saber se no processo de execução fiscal é obrigatório cumprir o direito de 
audição prévia nos casos de pedido de pagamento em prestações, dação em pagamento e de dispensa 
de garantia.

5.1.1. No Acórdão deste STA, de 30.11.2011, proferido no Processo n.º 0983/2011, ficou escrito 
o seguinte:

“No acórdão deste Supremo Tribunal, de 15.04.2009  - Processo n.º 0130/09, a propósito da dação 
em pagamento, foi entendido o seguinte:

“É certo que “o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação 
dos órgãos da administração tributária nos atos que não tenham natureza jurisdicional” – artº. 103º, 
1, da LGT.

E o artº. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”.
Porém, é no nosso entendimento, o pedido de dação em pagamento (com a subsequente e inerente 

decisão) não deixa de ser um procedimento tributário “enxertado” no processo de execução fiscal.
À semelhança aliás do que decorre com o pedido de pagamento em prestações – artºs 196º e ss. 

do CPPT.
Logo, podemos dizer que ambas as situações têm enquadramento legal no artº. 60º, 1, b) da LGT.
O que significa a necessidade da audição do requerente antes da decisão.
Quer isto dizer que foi violado o disposto no referido art. 60º, n. 1 da LGT.
Nem se diga que é este um entendimento espúrio.
Isto porque a lei expressamente consagra a obrigatoriedade da audição do interessado em pleno 

processo de execução.
Reportamo -nos nomeadamente ao artº. 23º, n. 4, da LGT, onde se prevê a audição prévia e obri-

gatória do responsável subsidiário.
Em abono desta tese, pode ainda chamar -se à colação o relevo constitucional do direito de audição, 

consagrado no artº. 267º, 5, da CRP.
Por outro lado, na execução fiscal, mau grado o seu caráter judicial, praticam (ou podem praticar-

-se) atos materialmente administrativos.
Finalmente, a dação em pagamento pode ser decidida pelo próprio Ministro (art. 201º do CPPT), 

o que lhe confere a natureza de procedimento administrativo (tributário).
Em suma, temos para nós como certo que se impõe ouvir o executado (nos termos do artº. 60º da 

LGT), sobre o projeto de decisão desfavorável à sua pretensão”.
Porém, no seu voto de vencido, o Sr Conselheiro Lúcio Barbosa, argumentou da seguinte forma:
“O artº 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”.
E o artº. 54º da LGT define o âmbito do procedimento tributário, onde não está incluído o processo 

de execução fiscal.
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Ao invés, “o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação 
dos órgãos da administração tributária nos atos que não tenham natureza jurisdicional” – artº. 103º, 
1, da LGT.

Como é bom de ver, e como acima dissemos, no processo de execução fiscal não está em causa 
o procedimento tributário.

Vale isto por dizer que não foi violado o citado preceito legal, pela simples razão de que o mesmo 
se não aplica no processo executivo.

Em processos de natureza judicial as decisões não têm que ser projetadas. A um requerimento 
segue -se uma decisão, passível, como decorre da lei do respetivo recurso (no caso, reclamação) para 
o tribunal competente.

Nem impressiona o facto do responsável subsidiário ser ouvido necessariamente antes da reversão 
(art. 23º, 4, da LGT). É que, neste caso, trata -se da chamada de alguém, até então exterior ao processo 
executivo, compreendendo -se que seja ouvida antes de nele “entrar””.

Ora, desde já diremos que acompanhamos a argumentação deste voto de vencido, quer pelas 
razões nele expressas, quer pelos argumentos invocados pela Fazenda Pública no sentido de que o 
interesse público exige celeridade no processo de execução fiscal que não se compadece com o direito 
de audição.

E não se invoque aqui o preceito constitucional, uma vez que este se refere ao procedimento 
administrativo e não ao processo judicial.

Por outro lado, ao contrário do que sucede com a reversão fiscal, em que o revertido é chamado 
pela primeira vez à execução, e se prevê expressamente a sua audição, no caso do pagamento em pres-
tações (e na dação em pagamento) todos os elementos relevantes para a decisão, ou já se encontram 
na execução ou são fornecidos pelo executado, sendo, por isso do seu conhecimento. Assim, cabe ao 
órgão da execução fiscal aplicar apenas o direito aos factos, sendo que o executado fica plenamente 
protegido com o direito de reclamação judicial da decisão.

Reconhecendo embora que tanto a matéria do pagamento em prestações, como a da dação em 
pagamento constituem procedimentos tributários, a verdade é que os mesmos estão enxertados na 
execução fiscal, processo de natureza judicial, e, como se refere no voto de vencido acima referido em 
processos de natureza judicial, “as decisões não têm que ser projetadas. A um requerimento segue -se 
uma decisão, passível, como decorre da lei do respetivo recurso (no caso, reclamação) para o tribunal 
competente”.

6. De todo o modo, mesmo seguindo a tese que fez vencimento no Acórdão acima citado, também 
o direito de audição não teria sido violado no caso dos autos, uma vez que não existiu qualquer instrução 
procedimental anterior justificativa de tal audição, a qual é condição para o exercício desse direito.

Na verdade, “O direito de audição depende igualmente do que a doutrina chama de uma “prévia 
instrução procedimental” (ver Pedro Machete, “Conceito de instrução procedimental e relevância in-
validante da preterição da audição dos interessados” in “Justiça Administrativa” número 12, pgs. 3 e 
sgs.): ou seja, de um conjunto de formalidades, informações, pareceres, apresentação ou produção de 
prova, realização de diligências, vistorias e exames necessários à prolação do ato.

Sem instrução nesse sentido amplo, não há dever de audição procedimental, que incide, assim, 
apenas sobre a matéria de facto e não sobre as normas de direito aplicáveis.

Essa doutrina infere -se do artigo 100º, número 1, do C.P.A., que dispõe que, concluída a instrução, 
os interessados têm direito a ser ouvidos no procedimento antes da decisão final, de que, “a contrario”, 
resulta que, não havendo instrução, não há decisão.

O próprio princípio da participação inscrito no artigo 267º, número 5, da C.R.P. incide, apenas, 
sobre a verificação e identificação dos factos relevantes para a decisão. No mesmo sentido concorrem 
o artigo 100º, número 1, que prevê exclusivamente o exercício do direito de audição junto do órgão 
instrutor, e o artigo 103º, número 2, alínea a), que dispõe esse direito ter por objeto as provas produzidas.

As questões meramente de direito não cabem, assim e salvo legislação especial, no âmbito do 
mero direito de audição”. (Lima Guerreiro – LGT Anotada (Rei dos Livros), págs. 277/278 (Sobre o 
direito de audiência prévia v. também Leite de Campos e outros  - LGT Anotada (3ª edição – setembro 
de 2003) - págs. 283/284 e PEDRO MACHETE, A audição prévia do contribuinte, em Problemas fun-
damentais do Direito Tributário, edição Vislis, 1999, página 323.).

Sobre esta matéria, escreveu -se também no Acórdão deste Supremo Tribunal  - 1ª Secção – Processo 
n.º 32.033, de 16 de fevereiro de 1994  - Apêndice ao DR, Vol. II, págs. 1158 e segs., o seguinte:

“No caso sub judice não está em causa, como é evidente, um direito de defesa, pois não se está 
perante um processo disciplinar ou qualquer processo administrativo sancionatório, nem o direito ao 
subsídio de reconversão tecnológica é um direito fundamental consagrado na Constituição, pelo que 
o despacho impugnado que indeferiu a pretensão àquele subsídio não poderá ter a natureza de direito 
fundamental cuja violação possa gerar a nulidade do ato — artigo 133º, n.º 2, alínea d), do CPA.

Como se depreende do disposto no citado artigo 100º, n.º 1, do CPA, o direito de os interessados 
serem ouvidos antes de ser tomada decisão final não pode ser erigido, como refere o Ex.mo Magistrado 
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do Ministério Público, como regra absoluta e universal, pois não há lugar à sua audiência quando a 
decisão seja urgente e quando seja razoavelmente de prever que a diligência possa comprometer a 
execução ou a utilidade da decisão.

Por outro lado, o órgão instrutor pode dispensar a audiência dos interessados se estes já se tiverem 
pronunciado no procedimento sobre as questões que importem à decisão e sobre as provas produzi-
das — cfr. artigo 103º, nºs 1, alíneas a) e b), e 2, alínea a).

Ora no caso em apreço não houve fase instrutória, a decisão teve por base apenas o ofício que o 
recorrente lhe endereçou e os documentos que o acompanhavam, ou seja, o requerimento dirigido à 
autoridade recorrida, a competente para a decisão da atribuição do subsídio requerido, e os documen-
tos comprovativos de que reunia as condições legais para o efeito, e tomando posição na questão de 
o requerente ter sido excluído em pedidos anteriores ao abrigo do n.º 6º, alínea b), que considerava 
«incorreto, pois trata -se de um contrato de concessão».

Desta maneira a autoridade decidente tinha perante si todos os elementos de prova necessários 
para a decisão, incluindo o parecer do requerente acerca da questão de direito que se poderia suscitar 
da caracterização do denominado «auto de cessão» que o Estado havia celebrado com o presidente da 
Câmara Municipal de Braga, elementos e parecer que foram fornecidos pelo recorrente e que a autoridade 
decidente reputou suficientes para o habilitar a tomar uma decisão, como tomou, sem necessidade de 
quaisquer outros, nomeadamente de ouvir novamente o requerente, ou seja, além do que havia requerido 
com os elementos de prova e parecer que emitiu.

Por todo o exposto, considerando, assim, que não houve quaisquer diligências probatórias desen-
volvidas após a petição do recorrente, considerando -se este ouvido antes de ser tomada a decisão final, 
não se verifica a violação dos artigos 100º, n.º 1, e 103º, nºs 1, alínea a), e 2, alínea a), do CPA…”(Este 
entendimento consta também dos acórdãos proferidos pela 1ª Secção deste Supremo Tribunal, de 
02.02.95  - Processo n.º 32.775, Apêndice ao DR, II Série, de 18.07.97, Vol. II, págs. 1063 e segs. e de 
20.11.97 - Processo n.º 37.141(AD 38/749).)

No caso concreto dos autos, não tendo existido qualquer instrução procedimental, não havia, por 
isso, obrigatoriedade de audição”.

5.1.2. Por sua vez, no acórdão de 23.05.2012, proferido no processo n.º 1054/11, chegou -se a 
decisão idêntica argumentado -se da seguinte forma:

“Posto isto, a questão que se coloca é a de saber se o pedido de dispensa de prestação de garantia dá 
origem a um procedimento tributário no seio do processo de execução fiscal, cuja decisão fique a cargo 
da administração tributária enquanto exequente/credora, conducente à prolação de um ato materialmente 
administrativo em matéria tributária – caso em que seria necessário observar o dever de audiência pré-
via – ou se, pelo contrário, constitui um mero ato administrativo de caráter disciplinador dos termos do 
processo executivo, nele inserido pelo colaborador operacional do juiz face ao quadro normativo que 
regula o legal andamento do processo, sujeito a estritas regras e princípios processuais.

A resposta a esta questão não é fácil e tem merecido, por parte da jurisprudência, decisões antagónicas.
Na nossa perspetiva, o facto de a lei dispor, no artigo 52.º, n.º 4, da Lei Geral Tributária, que a admi-
nistração tributária pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação de garantia no caso 
de essa prestação lhe causar prejuízo irreparável ou no caso de manifesta falta de meios económicos 
revelada por insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, logo 
indicia que a apreciação e decisão desse pedido está a cargo da própria administração tributária, isto é, 
do sujeito ativo da relação jurídica tributária e não do órgão ou agente da execução que auxilia o juiz, 
dando origem a um procedimento tributário específico, sujeito às regras que regem esses procedimentos, 
designadamente ao princípio da audiência prévia plasmado no artigo 60.º da LGT.

E, na verdade, quando o pedido de prestação de garantia ou da sua dispensa se insere no âmbito 
de uma autorização de pagamento da dívida em prestações, da competência da entidade que autoriza 
essa forma de extinção da relação jurídica tributária (art.º 199.º, n.º 8, do CPPT), não temos quaisquer 
dúvidas em afirmar que ele gera um verdadeiro procedimento administrativo/tributário, apreciado e 
decidido pela administração tributária, por vontade própria, na qualidade de credora, pois só ela tem 
competência para autorizar essa modalidade de pagamento da dívida prevista no artigo 42.º da LGT e 
regulamentada nos artigos 196.º e segs. do CPPT.

Mas também fora desse enquadramento, a decisão sobre o pedido de dispensa de prestação de 
garantia deve qualificar -se, salvo o devido respeito por contrária opinião, como um verdadeiro ato ad-
ministrativo em matéria tributária, uma vez que o órgão da execução está ainda a exercer uma atividade 
materialmente tributária que passa pela expressão de uma vontade própria, enquanto sujeito ativo da 
obrigação tributária, de dispensar ou não o sujeito passivo de lhe prestar uma garantia que assegure o pa-
gamento da dívida exequenda e do acrescido face a situações de prejuízo irreparável ou de manifesta falta 
de meios económicos que o executado tem de alegar e documentar perante si e que a ela caberá avaliar.
Aliás, a utilização da expressão “A administração tributária pode, a requerimento do executado, 
isentá -lo da prestação de garantia...”, contida no n.º 3 do artigo 52.º da LGT, aponta no sentido de se 
estar perante um poder discricionário que é atribuído à administração tributária na qualidade de titular 
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do crédito cujo pagamento o executado deve assegurar. Tratar -se -á, pois, de um poder que o sujeito 
ativo da relação tributária obrigacional ou titular do crédito exercerá em conformidade com o julga-
mento que realize, no âmbito de competências próprias, sobre a situação económica do executado e 
o prejuízo que a prestação de garantia lhe poderá causar. E, assim sendo, esse pedido dá origem a um 
procedimento tributário específico, “enxertado” no processo executivo, estando a respectiva decisão 
sujeita aos princípios que regem os procedimentos tributários previstos nos artigos 55.º e segs. da Lei 
Geral Tributária.

Razão por que se impunha, em princípio, observar o princípio da participação contido no artigo 60.º 
da LGT.

Todavia, segundo o disposto no artigo 170.º do CPPT, o pedido de dispensa de prestação de ga-
rantia «deve ser fundamentado de facto e de direito e instruído com a prova documental necessária» 
(n.º 3) e «será resolvido no prazo de 10 dias após a sua apresentação» (n.º 4), o que revela o caráter 
urgente deste procedimento, justificado pela necessidade de proteger o interesse do Estado, enquanto 
titular de créditos tributários, assegurando a sua efetiva cobrança através de garantias suficientes e 
idóneas que devem ser prestadas pelo executado durante a fase de discussão da legalidade do ato de 
liquidação, e a necessidade de evitar que através da dedução de pedidos de dispensa de prestação 
de garantia se facilite ou provoque a inviabilidade dessa cobrança, pela oportunidade concedida ao 
executado de dissipação de bens no período de tempo que decorra até à prolação da decisão, ficando 
definitiva ou gravemente comprometida a satisfação da necessidade pública de assegurar a efetiva 
cobrança de receitas tributárias.

Ora, embora o artigo 60.º da LGT não preveja expressamente situações de dispensa do dever 
de audição prévia no procedimento tributário para os procedimentos em que há, de forma objetiva e 
revelada pela lei, urgência na prolação da decisão, cremos que deve apelar -se ao regime contido no 
Código de Procedimento Administrativo, cujo artigo 103.º, n.º 1, estabelece que não há lugar a audiência 
dos interessados «Quando a decisão seja urgente», por força da aplicação subsidiária desta norma em 
conformidade com o disposto no artigo 2.º, alinea c) da LGT.

Com efeito, de acordo com a doutrina (Cfr. Pedro Machete, in “A Audiência Dos Interessados 
No Procedimento Administrativo”, pp. 505 e segs. e Freitas do Amaral, in “Curso de Direito Admi-
nistrativo”, II, p. 323.) e a jurisprudência (Cf., entre outros, os acórdãos da Secção de 20.11.2002, no 
Rec. n.º 48417, de 25.09.2003, no Rec. n.º 47953, de 29.06.2006, no Rec. n.º 816/05, e os acórdãos do 
Pleno de 31.03.2004, no Rec. n.º 35338 e de 13.10.2004, no Rec. n.º 1218/02.) da Secção de Conten-
cioso Administrativo deste Supremo Tribunal, a audiência prévia dos interessados, não tendo, embora, 
natureza jusfundamental, releva como princípio estruturante da lei especial sobre o processamento da 
atividade administrativa e, bem assim, como direito subjetivo procedimental, tendo natureza excecional 
as normas que preveem, em certas situações, o sacrifício desse direito; e, por essa razão, a urgência 
referida no artigo 103.º do CPA só se justifica nas situações em que o tempo seja determinante do su-
cesso ou insucesso da decisão a adotar, em termos tais que se possa antever que, sem esse sacrifício, 
ficará definitiva ou gravemente comprometida a satisfação de uma necessidade pública indeclinável, 
incompatível com a observância do prazo mínimo legalmente previsto para o exercício do direito do 
interessado a ser ouvido no procedimento.

E se é verdade que o direito de participação dos cidadãos na formação das decisões que lhes di-
zem respeito tem de ser norteado pelo princípio superior da salvaguarda dos seus direitos ou interesses 
legítimos na feitura de uma decisão que se deseja correta, não o é menos que tal exercício não deve 
criar obstáculos a situações objetivas de urgência legal, razão por que se impõe observar, também nos 
procedimentos tributários de caráter urgente, a norma que prevê a dispensa de audição contida no 
referido artigo 103.º, n.º 1, alínea a), do CPA.

No caso vertente, o curtíssimo prazo concedido à administração tributária para a decisão do pedido, 
conjugado com a obrigatoriedade de o executado apresentar imediatamente toda a prova no requerimento 
onde formula a sua pretensão, denuncia objetivamente o caráter urgente deste procedimento tributário, 
onde o tempo constitui um elemento determinante na finalidade pública que se visa prosseguir, de obviar 
ao sumiço de bens que possam garantir o pagamento integral da dívida exequenda, assim se justificando 
a não observância da formalidade prescrita no artigo 60.º da LGT, ao abrigo do disposto na alínea a), do 
n.º 1, do artigo 103.º do CPA, face à aplicação subsidiária das normas do CPA ao procedimento tributário.
Sempre se dirá, porém, para os que não aceitem a aplicabilidade da referida norma do Código de Pro-
cedimento Administrativo, que o próprio requerimento em que o interessado expõe a sua pretensão, 
indicando todas as razões que, em seu entender, a justificam, e ao qual é obrigado a juntar logo todos os 
elementos de prova, desempenha aqui a função da audiência prévia, pois que seguindo -se uma imediata 
decisão fica afastada a possibilidade daquele ser surpreendido com diligências instrutórias que só por 
si justificassem um ato de sentido contrário àquele que aguardava.

Nesse requerimento o interessado deve fazer a subsunção dos factos que alega ao direito aplicável, 
fazer a sua interpretação das normas que são chamadas a justificar a decisão e dar logo o seu contributo 
para que seja proferida uma decisão correta, tanto no que toca aos pressupostos de facto como aos 
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pressupostos de direito do ato a proferir, pelo que não havendo instrução, mas tão -só a apreciação por 
parte do órgão decisor dos factos invocados face à prova oferecida e sua subsunção ao direito aplicável, 
como se de um deferimento ou indeferimento liminar se tratasse, não há que chamá -lo novamente a 
participar na formação da decisão, não há que renovar ou duplicar essa audição. É o que resulta, aliás, 
da regra geral contida no n.º 3 do artigo 60.º da LGT, segundo a qual “tendo o contribuinte sido ante-
riormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que se referem as alíneas b) a e) do n.º 1, 
é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso de invocação de factos novos sobre 
os quais ainda não se tenha pronunciado”, quando aplicada a todos os procedimentos tributários que 
culminem com um ato final lesivo, seja ele ou não um ato de liquidação».

Subscrevendo integralmente a fundamentação do citado acórdão, também nós ora concluímos 
que, embora a decisão sobre o pedido de dispensa da prestação de garantia seja um verdadeiro ato ad-
ministrativo em matéria tributária inserido num procedimento administrativo “enxertado” no processo 
de execução fiscal, tendo em conta a sua urgência, evidenciada pelo disposto no art. 170.º do CPPT, 
deve aplicar -se o estatuído no art. 103.º n.º 1, do CPA, aplicável ex vi do art. 2.º, alínea c), da LGT, o 
que significa que não se impunha o cumprimento do disposto no art. 60.º desta Lei”.

5.1.3. Sobre esta questão podem ainda ver -se os acórdãos proferidos nos processos nºs 01072/11, 
0247/12, 0446/12 e 625/12.

5.1.4. Daqui resulta então que, no caso concreto do pedido de dispensa de garantia, este Supremo Tri-
bunal entende maioritariamente que não há lugar ao exercício do direito de audição prévia do executado.

Continuamos, porém, a entender, que o não exercício de tal direito, deve ser justificado pelo que 
foi dito no acórdão proferido no Processo n.º 0983/11 e não por estarmos perante ato tributário ou 
procedimento tributário ou urgência na decisão.

Na verdade, o processo de execução fiscal é de interesse público visto que com ele se procura 
uma cobrança célere de receitas do Estado e outras entidades públicas. Daí que, conceder o exercício 
de tal direito no presente caso, bem como nos outros acima referidos – pedidos de pagamento em pres-
tações e dação em pagamento – seria atrasar o processo. Por isso mesmo, entende -se que só em caso 
expressamente previsto na lei, o mesmo é admissível – artº 23º, n.º 4 da LGT.

Ao contrário do voto de vencido aposto naquele acórdão, parece -nos que é exatamente por não 
ser admissível o direito de audição em processo de execução fiscal que o legislador sentiu necessidade 
de prever expressamente a sua extensão ao caso da reversão. Se fossem de aplicar as regras do proce-
dimento aos casos a que nos vimos reportando, então não havia necessidade do artº 23º, n.º 4 pois que 
existia já o artº 60º da LGT.

Acresce, por outro lado, que em todos os casos referidos e que, em nosso entender, merecem 
tratamento idêntico, o interessado deve fundamentar o seu pedido e oferecer prova. Apreciada a prova 
oferecida, a entidade competente decide, e, se o exequente discordar da apreciação da prova ou da 
apreciação jurídica efetuada sobre o seu pedido, está salvaguardado o seu direito à tutela judicial através 
da reclamação prevista nos artºs 276º e segs. do CPPT.

5.2. Em face do que ficou dito, não pode manter -se a decisão recorrida pelo que os autos devem 
baixar para que o Mmº Juiz aprecie a questão de fundo da reclamação, isto é, saber se a negação da 
dispensa de garantia viola norma legal.

6. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida e 
determina -se a baixa dos autos à primeira instância para conhecimento da reclamação nos termos descritos.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado 
(Voto a decisão, com a fundamentação constante do Acórdão n.º 625/12, de que fui relator). 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Fiança. Garantia. Admissibilidade.

Sumário:

 I — Constituindo a fiança um meio de assegurar o pagamento da quantia exequenda e 
do acrescido, há que reconhecer, à luz do artigo 199.º do CPPT, a admissibilidade, 
em abstracto, da fiança como garantia idónea com vista à suspensão do processo 
de execução fiscal.
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 II — A idoneidade, em concreto, da fiança oferecida como garantia para suspender a 
execução fiscal está sujeita a uma apreciação casuística pelo órgão competente 
da Administração Tributária, em face da susceptibilidade do património do fiador 
responder pelo integral pagamento da dívida exequenda e do acrescido.

 III — Razão por que a Administração Tributária só pode recusar a fiança oferecida se 
puder concluir, perante razões objectivas, que ela não garante, em concreto, o 
integral pagamento da quantia exequenda e do acrescido, não podendo recusá -la 
em nome da segurança absoluta na cobrança do seu crédito e com total desprezo 
pelos interesses legítimos da executada.

Processo n.º 866/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Worten — Equipamentos para o Lar, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto que julgou procedente a reclamação judicial que a sociedade executada WORTEN  - EQUI-
PAMENTOS PARA O LAR, S.A. deduziu, ao abrigo do disposto no artigo 276.º do CPPT, contra o 
despacho proferido pelo Exm.º Director de Finanças do Porto, em 23.11.2011, de indeferimento do 
pedido de prestação de garantia através de fiança a prestar pela sociedade SONAE  - SPECIALIZED 
RETAIL, SGPS, S.A., para efeitos de suspensão da execução fiscal n.º 1821201101133900 ao abrigo 
do n.º 2 do artigo 169.º do CPPT.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A) Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de 

actos do órgão de execução fiscal deduzida contra o despacho proferido em 23.11.2011, pelo Director 
de Finanças do Porto no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1821201101133900 (adiante desig-
nado PEF), que corre termos no 1.º Serviço de Finanças de Matosinhos e que indeferiu a prestação de 
garantia para efeito de suspensão da execução através de fiança, por inidoneidade da mesma.

B) O despacho reclamado, concluiu que atendendo à legislação em vigor e às instruções difundi-
das no oficio -circulado n.º 60.076, de 29.07.2010, da DSGCT, tal pedido merecia indeferimento, por 
considerar que a garantia assim oferecida (fiança) não consubstancia uma garantia que proporcione o 
necessário grau de liquidez, atendendo, quer a prossecução do interesse público da regular cobrança dos 
tributos devidos ao Estado, quer ao facto do valor monetário que lhe está subjacente não ser realizável 
de forma certa e célere, em sede da respectiva execução, não sendo assim a fiança uma garantia idónea.

C) A douta sentença recorrida julgou então a presente reclamação procedente, com a consequente 
anulação do despacho reclamado, por entender que o mesmo se encontra inquinado pelo vício de vio-
lação de lei, sustentando o Tribunal a quo tal conclusão nas considerações constantes da transcrição 
do extracto do douto acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte no processo com 
o n.º 01423/11, de 30/11/2011.

D) Contrariamente ao sentenciado, e com o devido respeito que nos merece a fundamentação ex-
pendida pelo Venerando Tribunal superior, perfilha a Fazenda Pública o entendimento, já defendido na 
sua contestação, de que não padece o acto controvertido de qualquer ilegalidade, padecendo a sentença 
recorrida de erro de julgamento de direito.

Vejamos
E) O art. 52.º da LGT, nos seus nºs 1 e 2, permite a suspensão da cobrança da prestação tributá-

ria efectuada no processo de execução fiscal nos casos de pagamento em prestações ou reclamação, 
recurso, impugnação da liquidação e oposição à execução, que tenham por objecto a ilegalidade ou 
inexigibilidade da divida exequenda, desde que acompanhada da prestação de garantia idónea nos 
termos das leis tributárias.

Por sua vez,
F) O art. 169.º do CPPT condiciona a suspensão da execução à constituição de garantia, em con-

formidade com o art. 195.º do mesmo diploma, à sua prestação, nos termos do disposto no art. 199.º, 
também do CPPT, ou penhora em bens suficientes para garantir o pagamento da divida exequenda e 
respectivo acrescido.

G) Especifica este último preceito que a garantia a prestar deverá ser idónea, consistindo em 
garantia bancária, caução, seguro -caução ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos da 
Fazenda Pública.

H) Esta redacção tem motivado uma leitura, quer doutrinal quer jurisprudencial, de que a enunciação 
daqueles tipos de garantia é meramente exemplificativa, pois a redacção da parte final daquele número 
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amplia essa possibilidade a todas as outras garantias, desde que de valor, suficiente para assegurar os 
créditos do exequente.

I) Tem a Fazenda Pública entendimento distinto.
J) Questão que se coloca então será se uma fiança se inclui como uma garantia prevista pelo 

legislador no art. 199.º como idónea em sede de execução fiscal com vista à suspensão dos processos 
executivos.

Assim,
K) No n.º 1 do art. 199.º do CPPT, o legislador enuncia expressamente os três tipos de garantia que 

a administração terá de aceitar como idóneas: garantia bancária, caução, seguro -caução, terminando, 
no entanto, a redacção desse número com um conceito aberto: “qualquer meio susceptível de assegurar 
os créditos do exequente”, que importa então concretizar.

L) Concretização essa, no nosso entendimento, que acontece logo de seguida, no n.º 2 desse 
mesmo preceito: “a garantia idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda, a requerimento 
do executado e mediante concordância da administração tributária, em penhor ou hipoteca voluntária”.

M) E no n.º 4 acrescenta uma última situação passível de integrar o conceito de garantia idónea: 
“vale como garantia para os efeitos do n.º 1 a penhora já feita sobre os bens necessários para assegu-
rar o pagamento da dívida exequenda e acrescido ou a efectuar em bens nomeados para o efeito pelo 
executado”.

N) A redacção do artigo 199.º do CPPT define então com exactidão os tipos de garantia aceitáveis.
O) No n.º 1 refere especificamente a garantia bancária, a caução e o seguro -caução. E acrescenta 

o conceito aberto, não para mostrar que se trata de uma configuração meramente exemplificativa (se 
assim fosse, seria desnecessário o n.º 2, pois a hipoteca e o penhor seriam incluídas no n.º 1 por qualquer 
intérprete que prosseguisse a leitura com mais exemplos de garantias), mas para dizer que além destes 
três tipos existem outros, que o legislador especifica nos números seguintes,

P) Ou seja, entendemos, ao contrário do entendimento vertido na sentença recorrida, que o n.º 2 e 
o n.º 4 do art. 199.º do CPPT serviram para o legislador especificar, ente o que se entende por “qualquer 
meio susceptível de assegurar os créditos do exequente”,

Q) Desde logo porque em ambos os números é feita referência ao n.º 1: quer no n.º 2, onde se diz 
que “a garantia idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda” (destacado nosso), quer no 
n.º 4, dizendo que “vale como garantia para efeitos do n.º 1”,

R) Entendendo nós que aquele “ainda” só pode significar “para além da garantia bancária, caução e 
seguro -caução”, sendo ilógico e contraditório entender como “para além de todos os meios susceptíveis 
de assegurar os créditos do exequente”, onde já se incluiriam o penhor e a hipoteca que o legislador 
de seguida repetia.

S) O quadro então definido é de tipificação das garantias atendíveis, com um tratamento dife-
renciado que se justifica pela posição da administração tributária em relação a cada uma:  - garantia 
bancária, caução e seguro -caução, estando a administração fiscal vinculada à sua aceitação, sempre que 
o valor assegure o cumprimento da obrigação; penhor e hipoteca voluntária, “mediante concordância da 
administração tributária” e penhora, por actuação da administração tributária na constituição da garantia;

T) Pelo que, concluímos não ser de incluir a fiança como uma garantia admitida pelo legislador 
nos exactos termos em que preceituou no artigo em análise.

Porém, sem prescindir, e caso se considere ser de improceder este entendimento da Fazenda
U) Importa então analisar se, admitidas outras garantias que não as elencadas do art. 199.º do 

CPPPT, a fiança se inclui como uma garantia idónea em sede de execução fiscal com vista à suspensão 
dos processos executivos, desde que preenchidos os demais requisitos.

V) Entendemos que não. Pois,
W) A configuração legal no que a esta matéria concerne, parece indiciar uma justificada preferência, 

atribuída pelo legislador às garantias com maior grau de liquidez, que melhor asseguram o cumprimento 
da obrigação, como acontece com a garantia bancária, caução e seguro -caução.

X) Com a utilização da expressão “garantia idónea”, pretende -se então significar que nem todas 
as garantias serão sempre adequadas e que a indicação exemplificativa dos meios de garantia bancária, 
caução ou seguro -caução, antes da alternativa “qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do 
exequente”, tem de entender -se como uma restrição pretendida pelo legislador dos demais meios que 
poderão enquadrar -se no conceito de garantia idónea.

Y) Isto é, a lei aponta preferencialmente para certos tipos de garantia, dos quais se evidencia a 
vinculação de um concreto bem ou valor à segura realização da dívida exequenda, precavendo a indi-
ferenciação ou depreciação inerente a outros modos de garantir e, dentre os valores concretos, aqueles 
que pela sua natureza financeira tenham imediata ou mais rápida conversão em receita, como a garantia 
bancária, caução ou seguro -caução.

Z) Do disposto no art. 199.º, n.º 2 do CPPT, decorre que a administração tributária, expondo a 
falta de idoneidade da garantia concretamente apreciada, poderá recusá -la, uma vez que o critério pelo 
qual se há -de aferir da idoneidade, diante dos preceitos legais aplicáveis, é o de que, para funcionar 
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como garantia, a lei sugere que o meio concretamente oferecido terá de incidir sobre bens ou valores 
suficientes para assegurar o pagamento da dívida exequenda e respectivo acrescido em tempo útil,

AA) O que implicará sempre um acto de avaliação ou apuramento do valor da garantia concreta-
mente oferecida ou dos bens sobre que esta incida, sempre numa perspectiva de adequação ao montante 
do crédito do exequente e de mais fácil realização do crédito (cfr., por igualdade de razões, o art. 219º, 
n.º 1 do CPPT).

BB) Também por isso a exigência de idoneidade para garantia da dívida e acrescido terá de ser 
colocada em busca da mais fácil e imediata realização do crédito e de ser directamente proporcional 
ao quantitativo em causa, afastando qualquer susceptibilidade de variação ou indefinição dos valores 
em que traduza.

CC) Uma garantia apenas se pode considerar idónea caso, vindo a verificar -se o incumprimento 
por parte do devedor original, a entidade garante possa assegurar o pagamento da divida ao credor em 
tempo útil.

DD) Decorre da exigência estabelecida no n.º 2 do art.º 200º do CPPT que essa liquidez se deve 
verificar no prazo de 30 dias.

EE) E só a disponibilidade financeira e patrimonial nesse momento e até à vontade de cumpri-
mento do fiador, que são factores relativamente aleatórios e desconhecidos da Administração Tributária, 
poderão estar na origem do cumprimento no prazo de 30 dias após citação para efectuar o pagamento, 
sob pena de ser executada no processo.

FF) No caso de inexistir disponibilidade financeira e patrimonial (recorde -se que o património 
do fiador pode ter sofrido oscilações importantes desde o momento da constituição da garantia) ou de 
existir animus litigandi da parte do fiador, este poderá incumprir o pagamento no prazo legal para tal 
fixado, levando apenas a que seja mais um executado no processo de execução fiscal, que não tendo 
património no momento dessa posição, nada acrescenta à boa cobrança do crédito,

GG) Ou seja, o facto de, no caso de incumprimento da obrigação de pagamento pelo fiador, a lei 
permitir a execução do garante no processo de execução do devedor principal, isto é, a penhora e venda 
do património do garante até ao montante em divida, pode ter pouco significado se tal património tiver 
sido entretanto liquidado ou dissipado,

HH) Operações cujo desenrolar é dificilmente controlável, para não dizer, impossível, pela ad-
ministração tributária,

II) pois não constituindo a fiança qualquer tipo de direito real efectivo sobre o património da 
empresa garante, nada impede que a mesma “esvazie” o seu activo com vista à frustração dos créditos 
tributários, algo, aliás, extremamente simples de ocorrer na generalidade, ainda mais face à natureza 
dos activos envolvidos no caso em concreto  - participações sociais e créditos exclusivamente sobre 
participadas, ou até mesmo ocorra a extinção da empresa para a qual foi prestada a garantia.

JJ) Não se concebe então a possibilidade da fiança ter os mesmos efeitos da garantia bancária, 
caução e seguro -caução, por, desde logo, ser uma garantia geral sobre todo o património do fiador, sem 
a eficácia absoluta própria dos direitos reais e que sofre todas as oscilações, para mais ou para menos, 
desse património.

KK) Como refere J.M. Antunes Varela (Das Obrigações em geral, Vol. II, 5. Ed. Almedina), é aí 
que reside o calcanhar de Aquiles da fiança, fragilidade que, explica o mesmo autor, remete a fiança 
para uma posição secundária, no elenco das garantias especiais das obrigações constantes no artigo 623º 
do Código Civil.

LL) No plano cível, prevalece a noção de que a fiança  - negócio jurídico pelo qual o fiador se 
compromete, pessoalmente, a pagar uma dívida de outrem  - não é prestada no interesse do devedor, mas 
sim no do credor, que tem a faculdade de aceitar as que lhe sejam oferecidas, nomeadamente segundo 
um juízo casuístico de conveniência, pois que o credor não pode ser constrangido a receber de terceiro 
a prestação se a substituição o prejudicar (art. 767º, n.º 2 do CC).

MM) Por via da prestação da fiança é, pois, suposto o credor passar a ter como garantia de cum-
primento da obrigação dois patrimónios  - o do devedor que responde por uma dívida própria e o do 
fiador que responde por uma dívida alheia (cfr. art. 627º do CC).

Não obstante,
NN) Em relação a ambos os patrimónios, o credor tem de concorrer com os restantes credores, 

sem que, para segurança da mesma dívida, haja garantia real constituída (como acontece, por exemplo, 
no caso da aceitação de fianças, para garantia de dívidas por entidades bancárias, as quais se garantem 
também com a constituição de hipotecas sobre o património do fiador), pois, embora se trate de uma 
garantia especial das obrigações, a fiança, quando constituída, concede ao credor apenas uma garantia 
geral sobre o património de terceiro, sem qualquer situação de privilégio,

OO) O que, por si só, pode significar que a massa patrimonial do fiador é insuficiente para o 
cumprimento das suas obrigações, desconhecendo -se os restantes credores detentores de garantia geral 
sobre esse mesmo património.
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PP) É então, desde logo, e pelas características próprias do seu regime legal, uma garantia mais 
frágil para o credor, por comparação com o que sucede com as garantias reais e a garantia bancária, 
caução ou seguro caução.

QQ) Acresce referir que toda a argumentação aqui vertida pela Fazenda Pública, em reforço da 
posição defendida pela AT no despacho reclamado, ganha maior relevo pelo tipo de sociedade proposta 
como garante da dívida, pois, figurando como fiadora uma sociedade gestora de participações sociais 
(SGPS), cujo objecto social, nos termos do Dec.Lei n.º 495/88, de 30/12 (com as alterações introdu-
zidas pelos Dec.Lei n.º 318/94, de 24/12, e n.º 378/98, de 27/11 e pela Lei n.º 109 -B/2001, de 27/12) 
é a gestão de participações sociais de outras sociedades, o seu activo  - regra geral  - é constituído por 
participações financeiras e créditos sobre empresas participadas, caracterizada pela ausência de estrutura 
física e humana de suporte.

RR) Está -lhes desde logo vedado, em termos gerais, adquirir ou manter na sua titularidade imóveis 
ou alienar ou onerar as participações detidas antes de decorrido um ano sobre a sua aquisição (v. artº 5.º, 
n.º 1, als. a) e b) do Dec.Lei n.º 495/88), assim como conceder crédito a sociedades por esta dominadas 
ou em que detenham participações se o crédito concedido exceder o valor da participação espelhada no 
último balanço aprovado ou não for objecto de contrato de suprimento (cfr. art.º 5.º, n.º 1, alínea c) e 
n.º 2 do Dec.Lei n.º 495/88), pois não se verifica com segurança que essa ordem de actos corresponda 
tipicamente a actividade legalmente autorizada, à adequada prossecução do objecto social.

SS) E é sabido que estas sociedades não detêm, muitas vezes, outro património que não seja as 
participações sociais nas sociedades participadas, as quais constituem um tipo de activos altamente 
volátil, não só devido à sua oscilação em termos de valor de mercado, mas também devido à sua pos-
sibilidade de liquidação e de transferência de património quase instantâneas.

Ou seja,
TT) Em regra, as SGPS não apresentam estrutura física ou humana inerente, o que as torna so-

ciedades meramente “virtuais”, isto é, sem substancia física e que devem a sua existência à legislação 
vigente, auferindo apenas rendimentos de natureza passiva (lucros e juros).

Acresce que,
UU) Tendo a SGPS por activo patrimonial relevante partes sociais noutras sociedades, inscrito 

por valores escriturais estáticos que apenas revelariam a verdadeira realidade se conjugados com os 
balanços de cada uma das sociedades participadas, não se mostram por si só capazes de demonstrar a 
suficiência ou insuficiência do património da fiadora para garantir os créditos da reclamante,

VV) E porque o fiador se apresenta como um verdadeiro devedor do credor, de acordo com o 
artº 627º, n.º 1, do CC, obrigando -se a pagar a dívida de terceiro e respondendo pessoalmente, com 
o seu património, certo é que em nenhum momento anterior ao despacho reclamado o património da 
proposta fiadora foi determinado rigorosamente pela mesma ou pela afiançada reclamante, sem prejuízo 
do consabido risco financeiro normalmente atribuído à determinação do valor de participações sociais, 
sejam elas cotadas em bolsa ou não, e da transmissibilidade inerente à actividade da sociedade que as 
detém, que em abstracto poria sempre em causa a sua idoneidade.

WW) A esta observação não se opõe a invocada notoriedade da fiadora ou do grupo económico 
em que se insere, pois que tal notoriedade pouco ou nada adianta sobre a real situação financeira desta.

Deste modo,
XX) A maior ou menor segurança, certeza, celeridade que uma forma de garantia oferece para o 

credor pode ser medida objectivamente em função da determinação, em termos objectivos, da possibi-
lidade de incumprimento da obrigação de pagamento após interpelação para o efeito, tendo em conta 
o respectivo regime jurídico, o que decorre da prestação de uma fiança sem qualquer outra garantia 
associada.

YY) Uma garantia visa, no limite, assegurar que o credor receba o valor em dívida, pelo que a 
característica da liquidez em tempo útil se encontra intrínseca à idoneidade da mesma.

ZZ) Por todo o exposto, cremos que a fiança (pelo tipo de garantia que é, sem sequer se equacionar 
o valor no caso em concreto), não pode ser aceite como capaz de ter um efeito suspensivo da execução 
fiscal, por não constituir uma garantia idónea para a suspensão da execução fiscal.

AAA) Invocar que a administração tributária poderá executar o património da entidade garante, 
face às razões expostas, esvaziaria de conteúdo e sentido a exigência legal de prestação de garantia 
idónea com vista à suspensão da tramitação do processo executivo.

BBB) A característica da liquidez de uma garantia em tempo útil, invocada pelo órgão de execução 
fiscal para não aceitar a fiança como garantia, é intrínseca à idoneidade da mesma, servindo este facto 
de medida à maior ou menor segurança, certeza e celeridade que a garantia oferece para o credor.

CCC) Entende, pois a Fazenda Pública, com a ressalva do devido respeito, que a douta sentença 
sob recurso enferma de erro de julgamento, fazendo errónea interpretação e aplicação do disposto nas 
normas legais aplicáveis in casu, mais concretamente as que regem a prestação da garantia para efeitos 
de suspensão do PEF, designadamente os arts 52º da LGT e 169º e 1990 do CPPT.
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Termos em que, deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em conse-
quência, ser revogada a douta sentença recorrida, com as legais consequências.

1.2. A recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso 

não merecia provimento, remetendo para a doutrina contida no acórdão do STA de 14/03/2012 proferido 
no processo n.º 208/12, e sustentando que perante a aplicação dessa doutrina ao caso concreto se devia 
reconhecer a idoneidade da fiança oferecida para assegurar o montante da garantia a prestar, calculada 
pelo órgão da execução fiscal em € 4.451.094,21.

1.4. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
1. Em nome da ora reclamante, foi instaurada a execução fiscal n.º 1821201101133900 para co-

brança da divida exequenda de IVA do ano de 2007, no valor de € 3.875.839,27  - cfr. fls. 4 a 28 destes 
autos e que aqui se dão por reproduzidas.

2. A reclamante foi citada para a execução fiscal em 30.08.2011 nos termos constantes de fls. 46 
a 50 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.

3. Em 18.07.2011 a reclamante requereu ao Exmo. Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos 1, 
a fixação do montante da garantia a prestar para efeitos de suspensão da execução identificada em 1), 
nos termos constantes de fls. 51 a 52 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.

4. O montante da garantia a prestar foi calculado nos termos constantes de fls. 65 e importou em 
€ 4.451.094,21  - cfr. fls. 65 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.

5. Em requerimento datado de 12.08.2011 a reclamante apresentou pedido de suspensão da exe-
cução, juntando uma fiança no valor de € 4.451.094,21  - cfr. fls. 7o e 71 destes autos e que aqui se dão 
por integralmente reproduzidas.

6. Dá -se aqui por reproduzida a declaração anual da empresa SONAE  - Specialized Retail, 
SGPS, SA., e constante destes autos de fls. 76 a 153;

7. Em 13.12.2011 a reclamante foi notificada do despacho de indeferimento que recaiu sobre o 
pedido de prestação de garantia  - cfr. fls. 161 a 164 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.

8. O despacho proferido pela Exma. Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos, 1, é do seguinte 
teor: “(...) Proceda à notificação da executada, do teor do despacho proferido pelo Sr. Director de 
Finanças do Porto em 23 de Novembro de 2011.(...) Junte também à notificação cópia da informação 
prestada naquela Direcção de Finanças (...)”.

9. A informação referida em 8) é a constante destes autos de fls. 156 a 160 e que aqui se dão por 
reproduzidas, e cujos extractos a seguir se transcrevem:

“(...) Por análise ao artigo 199º do CPPT, reforçada pelo estipulado no Oficio -Circulado mencio-
nado no ponto anterior, verifica -se a intenção do legislador em ordenar o tipo de garantia suficiente para 
suster o processo executivo, começando pelo mais facilmente realizável, veja -se o seu n.º 1 - garantia 
bancária, seguro -caução ou caução, ou, em alternativa, garantias sobre bens  - penhor, hipoteca voluntária 
ou penhora com valor suficiente para garantir a totalidade da quantia exequenda e acrescidos;

(...) Apesar da fiança ser uma garantia especial, concede ao credor apenas uma garantia geral 
sobre o património de um terceiro, sem incidir directamente sobre determinado bem; O facto do patri-
mónio do fiador responder não apenas perante o credor da relação afiançada, mas também perante 
todos os outros credores do fiador, pode pôr em causa se a massa patrimonial deste é suficiente para o 
cumprimento das suas obrigações; (...) Acresce ainda que a fiança, face às características próprias do 
seu regime legal, representa uma garantia mais frágil para o credor. O valor pecuniário do afiançado 
é de mais incerta e morosa realização dadas as flutuações que o património do fiador pode sofrer; (...) 
Veja -se que, a sociedade que no caso em apreço se oferece como fiadora tem como objecto a gestão de 
participações sociais de outras sociedades, sendo o seu património constituído unicamente por parti-
cipações sobre empresas do grupo e créditos sobre as mesmas, sem outros activos, de onde se infere 
que tem um tipo de activos altamente volátil; (...) As participações financeiras detidas pela SONAE 
 - SPECIALIZED RETAIL, SGPS, S.A. são classificadas pela empresa em três grupos, de acordo com 
os comentários 2.2 a 2.4 da IES 2010, com critérios de mensuração diferentes, desde o valor de mer-
cado à data das demonstrações financeiras, ao custo de aquisição deduzido de perdas por imparidade, 
Estas perdas são calculadas tendo como base a estimativa do justo valor dos activos líquidos da filial 
em análise. Ora isto significa que o valor do património que nos é apresentado pelas demonstrações 
financeiras do ano de 2010 poderá ser substancialmente diferente na presente data ou na data em que 
se accionasse a garantia; (...) Para além disso, numa estrutura como a do grupo económico onde a 
entidade sobre qual recai o processo executivo e que se oferece como garante (grupo SONAE/Efanor) 
com SGPS que controlam outras SGPS, veja -se o caso em apreço em que a SONAE SPECIALIZED 
RETAIL SGPS, S.A., é detida pela SONAE INVESTIMENTOS SGPS, S.A., sociedades que têm por ob-
jecto social a gestão de participações sociais em outras sociedades como forma indirecta do exercício 
da actividade económica e que não apresenta estrutura física ou humana se suporte, é relativamente 
fácil a sua extinção por decisão da administração ou transferência de activos entre empresas do 
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mesmo grupo e com a mesma natureza, o que constitui um risco para a Administração Tributária caso 
decidisse aceitar uma garantia pessoal como a fiança; (...) O termo da fiança tem deficiências formais 
que impedem a sua aceitação.(...) Concordo. (...) Indefiro o pedido. (...) Notifique -se. (...) O Director 
de Finanças(...)” (ATO RECLAMADO).

10. A ora reclamante e a fiadora encontram -se integradas no grupo SONAE SGPS (facto admitido 
por acordo).

11. A fiadora declarou no exercício de 2010 capitais próprios no valor de € 938.161.124,21  - cfr 
fls. 273 destes autos e que aqui se dá por reproduzida.

12. No referido exercício de 2010 declarou um activo de € 1.078.921.216,99  - cfr. fls. 273 destes 
autos.

13. Em 22.12.2011 foi apresentada a petição de reclamação nos termos do artigo 276º do CPPT  - cfr. 
fls. 195 a 242 destes autos.

14. Por despacho proferido em 27.01.2012 foi mantido o acto reclamado  - cfr. fls. 488 destes autos 
e que aqui se dá por reproduzida.

3. A única questão em apreciação no presente recurso consiste em saber se a sentença recorrida 
incorreu em erro de julgamento em matéria de direito ao julgar procedente a reclamação deduzida contra 
o despacho do Exm.º Director de Finanças do Porto que indeferiu o pedido de prestação de garantia 
formulado pela executada WORTEN – EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A., através de fiança a 
prestar pela sociedade SONAE  - SPECIALIZED RETAIL, SGPS, S.A., para efeitos de suspensão da 
execução fiscal que contra aquela foi instaurada para cobrança de dívida proveniente de acto de liqui-
dação de IVA cuja legalidade está a ser discutida em processo de impugnação judicial.

A sentença recorrida, louvando -se na doutrina sufragada pelo acórdão proferido pelo Tribunal 
Central Administrativo Norte em 30.11.2011, no proc. n.º 1423/11, a cuja fundamentação aderiu, anulou 
o acto reclamado com a seguinte e essencial motivação:

− a enumeração das garantias a que alude o art. 199.º, n.º 1, do CPPT não é taxativa nem grada-
tiva, mas exemplificativa, e tal norma não veda o reconhecimento da fiança como meio de prestação 
da garantia;

− a idoneidade da fiança oferecida deve ser aferida pelo órgão de execução fiscal caso a caso, com 
vista à determinação da capacidade do fiador para pagar o valor garantido, atendendo aos elementos que 
lhe sejam oferecidos, os que tenha em seu poder em virtude do cumprimento das obrigações acessórias 
do fiador ou de actos de inspecção realizados e aqueles que fundadamente solicitar no âmbito dos seus 
poderes de investigação oficiosa;

− no caso vertente, «conclui -se pela idoneidade da garantia apresentada pela reclamante na forma 
de fiança, não se afigurando que a mesma possua a fragilidade que lhe foi apontada. Com efeito, e con-
forme decorre da matéria de facto dada como assente, a fiadora no exercício de 2010 declarou capitais 
próprios no valor de € 938.161.124,21 e um activo de 1.078.921.216,99. Para além disso, renunciou 
expressamente ao benefício da excussão prévia, obrigando -se assim, perante a Administração Tributária, 
directamente e com todo o seu património, no cumprimento da dívida exequenda.».

A Fazenda Pública discorda dessa decisão, sustentando, por um lado, que o artigo 199.º do CPPT 
não admite a fiança como modo de constituição da garantia e, por outro lado, que no caso concreto a 
fiança oferecida não pode haver -se como garantia idónea.

Deste modo, em ordem a dirimir o imputado erro de julgamento, importa apreciar a questão da 
admissibilidade, em abstracto, da fiança como garantia idónea para suspensão do processo de execu-
ção fiscal e a questão da idoneidade, em concreto, da fiança oferecida como garantia para suspender 
essa execução até à resolução do litígio sobre a legalidade do acto de liquidação da dívida exequenda.

A primeira questão foi já objecto de análise em caso idêntico  - submetido à apreciação desta Secção 
do Supremo Tribunal Administrativo no recurso n.º 0208/12 e que deu origem ao acórdão proferido em 
14/03/2012  - em termos proficientes e alicerçados em posições doutrinais e jurisprudenciais que mere-
cem a nossa absoluta concordância, tendo -se decidido que, em abstracto, e na medida em que a fiança 
constitui um meio de assegurar convenientemente o pagamento da quantia exequenda e do acrescido, 
há que admiti -la como um meio legalmente admissível de constituição de garantia.

É esse entendimento que se reitera, sem necessidade de considerações complementares, uma vez 
que a recorrente não aduziu qualquer argumento novo, não apreciado no aludido acórdão.

Como se deixou explicado nesse acórdão, a leitura do art.º 199.º do CPPT revela, de forma 
inequívoca, que a enumeração feita no n.º 1 não é taxativa, mas exemplificativa, como resulta da sua 
parte final, onde expressamente se prevê a possibilidade da garantia ser prestada por «qualquer meio 
susceptível de assegurar os créditos do exequente», não fazendo sentido sustentar, como sustenta a 
Fazenda Pública, que nesse conceito aberto cabem somente as formas de prestação de garantia pre-
vistas nos nºs 2 – penhor ou hipoteca voluntária – e 4 – penhora já efectuada ou a efectuar em bens 
suficientes para assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido – do mesmo artigo. «A ser 
assim, o legislador por certo teria optado por outra redacção que traduzisse essa sua intenção e não 
faria sentido algum a referência feita no n.º 1 do preceito a «qualquer meio susceptível de assegurar 
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os créditos do exequente», sobretudo antecedida da conjunção disjuntiva ou (cfr. art. 8.º, n.º 3, do 
Código Civil (CC).

Na verdade, na interpretação que a Recorrente preconiza para o art. 199.º, de que as únicas 
formas de prestação de garantia legalmente admissíveis são as aí expressamente aludidas, por que 
teria o legislador incluído no n.º 1 tal referência? A aceitar -se a tese da Recorrente, essa referência 
seria absolutamente redundante, pois a interpretação do artigo sempre seria a mesma, ainda que no 
n.º 1 não se tivesse incluído aquela passagem. Por outro lado, que sentido faria o recurso ao conceito 
aberto em face da completa determinação das situações fácticas susceptíveis de o preencherem, ade-
mais tão escassas?

Manifestamente, a lei, apesar de especificar algumas das formas por que pode ser prestada a 
garantia, fá -lo a título meramente exemplificativo, enunciando as mais comuns; mas, como resulta 
clara e inequivocamente do teor do n.º 1 do art. 199.º do CPPT, podendo a garantia ser constituída 
por qualquer outro meio que assegure o pagamento da dívida exequenda e do acrescido (1).

Nesse conceito aberto – «qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente» – cabe, 
designadamente, a fiança.

Pela fiança, que é uma das garantias especiais das obrigações, o fiador obriga -se pessoalmente 
perante o credor a satisfazer o direito de crédito que este tem sobre o devedor, constituindo -se, assim, 
o fiador como verdadeiro devedor do credor e respondendo, em princípio, com todo o seu património 
(cfr. art. 627.º, n.º 1, do CC). A obrigação do fiador é acessória da do devedor, o que significa que a 
obrigação daquele tem o mesmo conteúdo da obrigação deste, como resulta do disposto no art. 634.º 
do CC, que dispõe: «A fiança tem o conteúdo da obrigação principal e cobre as consequências legais 
e contratuais da mora ou culpa do devedor».

Por outro lado, embora, por regra, a fiança tenha natureza subsidiária, o que significa que o 
fiador tem o direito de se opor à execução dos seus bens enquanto não estiver excutido o património 
do devedor principal [cfr. art. 638.º do CC (2)], pode o fiador renunciar a esse benefício, como resulta 
do disposto no art. 640.º, alínea a), do CC (3), e como sucedeu no caso sub judice (cfr. n.ºs 5 e 11 dos 
factos provados.

Note -se, no entanto, que a característica da subsidiariedade da fiança nunca conflitua com a sua 
característica essencial – a acessoriedade –, pois o fiador nunca deixa de ser pessoalmente obrigado 
a garantir com o seu património a satisfação do crédito (cfr. o já referido art. 627.º do CC), podendo 
ser chamado a cumprir mesmo antes mesmo do devedor (cfr. art. 641.º do CC (4).

Assim, em abstracto e na medida em que a fiança constitui um meio de assegurar conveniente-
mente o pagamento da quantia exequenda e do acrescido, temos que admiti -la como um meio legal-
mente admissível de constituição de garantia (5). Isto, obviamente, sem prejuízo do juízo que venha 
a ser efectuado em concreto relativamente à capacidade e idoneidade do fiador [cfr. art. 633.º, n.º 1, 
do CC (6)]. (...)

«Aliás, como bem se salientou no referido acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 
30 de Novembro de 2011, mal se compreenderia que se privilegiasse a garantia bancária, a caução 
ou o seguro -caução de entidade bancária, instituição financeira de crédito, sociedade financeira, 
seguradora ou outra legalmente habilitada a exercer a actividade de concessão de garantias, que se 
encontrasse em situação de grandes dificuldades financeiras, sobre uma fiança prestada por pessoa de 
reconhecida solvabilidade e grande robustez económica, apenas porque ali se oferece uma forma de 
caução e aqui temos uma fiança. Na verdade, como aí ficou dito, não é a forma abstracta da prestação 
da garantia ou a actividade prosseguida por quem a presta que, por si só, atesta a sua idoneidade. 
Esta há -de resultar, isso sim, da avaliação que for efectuada em concreto sobre a susceptibilidade de 
assegurar o pagamento da quantia exequenda e do acrescido.»

Em conclusão, não assiste razão à Recorrente quando sustenta que o artigo 199.º do CPPT exclui 
a admissibilidade, em abstracto, da fiança como garantia idónea com vista à suspensão do processo 
executivo.

Relativamente à segunda questão, da idoneidade, em concreto, da fiança oferecida, também nenhum 
reparo nos merece a fundamentação expendida na sentença recorrida. Isto porque, como igualmente se 
deixou explicado no citado acórdão do STA, «o órgão da execução fiscal, perante o oferecimento de 
garantia mediante fiança, e não se questionando a capacidade do fiador se obrigar nem os quantitativos 
e prazos dos nºs 5 e 6 do art. 199.º do CPPT, deve limitar -se, com vista à averiguação da respectiva 
idoneidade, se a fiança é ou não susceptível de assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acres-
cido, maxime em face do património do fiador. O legislador, na definição da idoneidade legalmente 
necessária da garantia a prestar para efeito da suspensão do processo executivo, apenas exigiu que a 
mesma fosse suficiente para assegurar o pagamento dos créditos em cobrança e do acrescido.

Assim, e pese embora uma inegável margem de discricionariedade que assiste à AT nesta ma-
téria (7), a verdade é que não podem relevar -se como fundamentos válidos os atinentes ao grau de 
liquidez da garantia. Como ficou dito no acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo de 15 de Fevereiro passado, «[n]a execução fiscal confluem dois interesses 
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conflituantes: o da administração fiscal na realização da cobrança célere dos seus créditos e o direito 
do executado em discutir a legalidade da dívida exequenda. Dando prevalência ao primeiro, a lei faz 
depender a suspensão da execução da prestação de garantia idónea, que cubra a totalidade da dívida 
exequenda. O que significa que a garantia há -de ser adequada a satisfazer o interesse da exequente, 
mas sem onerar ou afectar de forma grave os interesses legítimos do executado. Uma garantia ban-
cária ou um seguro -caução oferecem à exequente maior liquidez imediata do que uma hipoteca ou um 
penhor de coisas, mas, por outro lado, trata -se de garantias que são mais onerosas para o executado, 
dado que quer a hipoteca quer o penhor não envolvem encargos com repercussões imediatas na esfera 
patrimonial do requerente.

Assim se compreende que legislador tenha consagrado no art. 199º do CPPT um conceito amplo 
de garantia idónea, com vista a acautelar a maior ou menor dificuldade para o executado em conseguir, 
sem onerar excessivamente a sua situação, apresentar garantia adequada a suspender a execução. 
E, no mesmo sentido, se deve entender o facto de não se estabelecer nenhuma preferência ou qualquer 
graduação das garantias, em conformidade com a sua maior ou menor eficácia resultante da maior 
ou menor liquidez imediata.

Em conformidade com a melhor doutrina, diz -se que na lei processual fiscal vigora como que 
“um princípio geral da equivalência da caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca 
(uma vez que, na presença de qualquer uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição 
deduzida), devendo ser aceite pelo órgão exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva 
os interesses do executado” (Neste sentido, cfr. RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 2ª ed., 
Almedina, Coimbra, 2006, p.78.).

No mesmo sentido, estando em causa um pedido de substituição de bens penhorados por garantia 
bancária, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 7/12/2011, proc n.º 1006/11, ficou consignado que 
tal substituição seria admissível, ponto é que “a garantia cubra a totalidade do crédito exequendo e 
acrescido, atenta a previsível duração do processo, pois apenas a garantia da totalidade da dívida 
exequenda controvertida e acrescido garantem a suspensão da execução até à decisão do pleito”.».

Estes considerandos são igualmente válidos relativamente à fiança. É inegável que as diversas 
formas de prestação de garantia não têm a mesma qualidade ou eficácia, sendo que algumas conferem à 
AT, enquanto credora, uma maior garantia, na medida em que podem dispensar ou, pelo menos, reduzir 
ulteriores diligências ou procedimentos com vista à sua execução. Porém, como ficou dito no citado 
aresto, o legislador não pretendeu dotar a AT de garantia absoluta do seu crédito, tanto mais que o 
mesmo é ainda incerto, mas tão -só de garantia idónea, que o mesmo é dizer adequada ao fim em vista. 
Não pode perder -se de vista que prestar garantia não é efectuar o pagamento, mas tão -só vincular um 
determinado património ao cumprimento de uma determinada obrigação de pagamento».

Neste enfoque, a Administração Tributária (AT) só pode recusar a fiança oferecida se puder con-
cluir que ela não garante, em concreto, o pagamento da quantia exequenda e do acrescido, não podendo 
rejeitá -la em nome da segurança absoluta na cobrança do seu crédito e com total desprezo pelos inte-
resses legítimos da executada. A recusa tem, pois, de alicerçar -se em razões objectivas, relacionadas 
com a susceptibilidade de assegurar o integral pagamento da dívida exequenda e do acrescido, o que, 
no caso não aconteceu.

Com efeito, no caso vertente, a sociedade fiadora declarou relativamente ao exercício de 2010, 
isto é, relativamente ao seu último exercício objecto de declaração fiscal face à data da sua apresenta-
ção como fiadora em Agosto de 2011, capitais próprios no valor de € 938.161.124,21 e um activo de 
1.078.921.216,99, quando a dívida que se pretende garantir é de apenas € 3.875.839,25. Para além disso, 
renunciou ao benefício da excussão prévia, obrigando -se com todo o seu património no cumprimento 
da dívida exequenda; isto é, assumiu perante a AT o pagamento da dívida exequenda como principal 
pagadora e com renúncia ao benefício de excussão prévia.

Perante tal cenário e a ponderação dos interesses em jogo, não se vê como negar a idoneidade, 
em concreto, desta garantia na forma de fiança.

Razão por que o acto reclamado padece do vício de violação de lei que lhe é imputado, o que 
determina a respectiva anulação como bem se decidiu na sentença recorrida

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — 
Lino Ribeiro.

(1) (Nesse sentido: na jurisprudência, o acórdão de 9 de Abril de 1997 desta Secção do Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo, proferido no processo com o n.º 21.021, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
9 de Outubro de 2000, (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1997/32220.pdf), págs. 886 a 890, sendo embora que o aresto se refira ao 
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art. 282.º do Código de Processo Tributário, este artigo tem hoje correspondência no art. 199.º do CPPT; na doutrina, JORGE 
LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 2 ao art. 199.º, pág. 411.)

(2) (Diz o art. 638.º do CC: «1. Ao fiador é lícito recusar o cumprimento enquanto o credor não tiver excutido todos os 
bens do devedor sem obter a satisfação do seu crédito. 2. É lícita ainda a recusa, não obstante a excussão de todos os bens do 
devedor, se o fiador provar que o crédito não foi satisfeito por culpa do devedor».)

(3) (Diz o art. 640.º do CC na sua alínea a): «O fiador não pode invocar os benefícios constantes dos artigos anteriores: 
a) Se houver renunciado ao benefício da excussão e, em especial, se tiver assumido a obrigação de principal pagador; […]».)

(4) (Diz o art. 641.º do CC:
«1. O credor, ainda que o fiador goze do benefício da excussão, pode demandá -lo só ou juntamente com o devedor; se 

for demandado só, ainda que não goze do benefício da excussão, o fiador tem a faculdade de chamar o devedor à demanda, 
para com ele se defender ou ser conjuntamente condenado.

2. Salvo declaração expressa em contrário no processo, a falta de chamamento do devedor à demanda importa renúncia 
ao benefício da excussão».)

(5) (É neste sentido que têm vindo a decidir os tribunais centrais administrativos. Vide os seguintes acórdãos:
do Tribunal Central Administrativo Norte
de 23 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 1497/11.9BEPRT, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/58da49f26f8266c3802579650042bde1?OpenDocument;
de 30 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 1423/11.5BEPRT, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/2761b93ca5ef5bb18025796b0050e84d?OpenDocument;
de 18 de Janeiro de 2012, proferido no processo com o n.º 2615/11.2BEPRT, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/ba6b0667f03242e480257996004f8e34?OpenDocument;
do Tribunal Central Administrativo Sul
de 6 de Maio de 2010, proferido no processo com o n.º 3966/10, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/e2b23d90e326312f80257734003c2597?OpenDocument.)
(6) (Diz o art. 633.º, n.º 1, do CC:
«1. Se algum devedor estiver obrigado a dar fiador, não é o credor forçado a aceitar quem não tiver capacidade para se 

obrigar ou não tiver bens suficientes para garantir a obrigação. […]».
(7) (Sobre a questão, vide os seguintes recentes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo:
de 21 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 786/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas dispo-

nível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b93c19fff50f44278025791a003aa551?OpenDocument;
de 15 de Fevereiro de 2012, proferido no processo com o n.º 126/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas dispo-

nível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d8816a5999c153cf802579b80056a4fd?OpenDocument) 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Reclamação de acto praticado pelo órgão de execução fiscal. Fundamentos. Venda 
judicial. Notificação da venda. Formalidades. Da falta de fundamentação.

Sumário:

 I — A reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT é o meio processual adequado 
para a impugnação da generalidade dos actos praticados pelo órgão de execução 
fiscal no âmbito da execução, que tenham potencialidade lesiva, independentemente 
da natureza que estes possam revestir, visando a anulação dos mesmos com base 
em ilegalidade das decisões concretas do órgão de execução, salvo questões de 
conhecimento oficioso.

 II — Tendo os recorridos sido citados na execução como revertidos, era no âmbito da 
oposição à execução que deviam ter invocados quaisquer fundamentos que pu-
dessem servir para contrariar a pretensão executiva, e não através da reclamação 
do despacho que indefere o pedido de suspensão da venda e se limita a marcar a 
data da realização da venda judicial.

 III — O acto que determina a data da realização da venda é um acto praticado num 
processo judicial tributário e não num procedimento tributário naquele enxertado, 
o que significa que o regime de notificações previsto no artigo 38.º do CPPT não 
lhe é aplicável, uma vez que tal norma se reporta apenas ao procedimento tribu-
tário e aos actos em matéria tributária que põem termo àqueles.

 IV — Também não lhe é aplicável o regime da fundamentação dos actos administra-
tivos regulado no CPA e artigo 77.º da LGT, mas sim o das sentenças judiciais, 
previsto no artigo 158.º do CPC, ainda que com as devidas adaptações, devendo 
considerar -se fundamentado o despacho que cumpre as funções em que assenta a 
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fundamentação das decisões judiciais: convencer o destinatário da racionalidade 
e ajustada aplicação da lei ao caso concreto e fornecer -lhe os elementos que lhe 
permitam uma defesa adequada, através da indicação dos motivos que levaram 
a decidir num dado sentido.

Processo n.º 877/12 -30.
Recorrente: Domingos Pereira Rosas e mulher.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I.RELATÓRIO
1. Domingos Pereira Rosas e outra, identificados nos autos, reclamaram, no Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Penafiel, da decisão do Senhor Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de 
Valongo 2, que indeferiu o pedido de suspensão de venda de prédio penhorado, que julgou totalmente 
improcedente a reclamação.

2. Inconformados, os reclamantes vieram interpor recurso para este Supremo Tribunal, apresen-
tando as seguintes conclusões das suas alegações:

“I. Nos presentes autos foi proferida sentença, e que aqui se dá por integralmente reproduzida, 
na qual o Meritíssimo Juiz a quo decidiu rejeitar a reclamação apresentada, nos termos do art.º 276º 
a 278.º do CPPT, tal decisão não poderá manter -se, por violar os preceitos legais aplicáveis, daí o 
presente recurso.

II. Em primeiro lugar, os Recorrentes alegaram que a notificação do despacho que determinou a 
realização da venda judicial, o foi no seu entender ilegal, por não ter sido realizada por carta registada 
com aviso de recepção.

III. E, nos termos do artº 36.º n.º 1 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”.

IV. Com efeito, nos termos do art.º 38.º, n.º 1 do CPPT, “As notificações são efectuadas obrigato-
riamente por carta registada com aviso de recepção, sempre que tenham por objecto actos ou decisões 
susceptíveis de alterarem a situação tributária dos contribuintes”.

V. As reclamações previstas nos artigos 276º a 278.º do CPPT têm por objecto actos praticados 
no processo de execução fiscal e da sua função de um incidente típico da execução, têm a estrutura 
de uma acção de impugnação, como resulta dos termos da subalínea iii) da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 49.º e das subalíneas iii) dos n.ºs 2 e 3 do artigo 49.º -A, do ETAF de 2002, pelo que “deverão 
ser -lhe aplicáveis supletivamente as normas da acção administrativa especial, atenta a natureza do 
caso omisso, por força do disposto na alínea c) do artigo 2º do CPPT, na parte em que não devam 
ser aplicadas, directamente ou por analogia, normas próprias deste Código” Vide, Venerando Juiz 
Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, obra citada, Vol IV, pág. 289.

VI. Para o mesmo autor, “A reclamação a que se reporta este artigo  - leia -se, o artigo 277.º do 
CPPT  - assume a função de um incidente típico do processo de execução fiscal, por ser uma ocorrência 
estranha ao desenvolvimento normal do processo, mas, embora seja tramitada no próprio processo 
de execução fiscal (arts. 101.º, alínea d), da LGT e 97.º, n.º 1, alínea n), do CPPT), tem a estrutura de 
uma acção de impugnação ou recurso, denominações estas que lhe são atribuídas nos arts. 49.º, n.ºs 1, 
alíneas a), subalínea iii), e d), e 49.º -A, n.º 1, alínea c), 2, alíneas a), subalínea iii), e 3, alíneas a) e 
c), subalínea iii), do ETAF de 2002, e nos arts. 62º, n.º 1, alínea g), do ETAF de 1984, no art.º 10.º, 
n.º 1, do RCPT, no artº 101º, alínea d), da LGT e no art.º 97.º, n.º 1, alínea n), do CPPT. De qualquer 
forma, para o que possa ser relevante a designação dada legislativamente a este meio processual, será 
de considerá -lo como um acção de impugnação, por ser essa a denominação que lhe é atribuída pelo 
ETAF de 2002 que é o diploma mais recente sobre esta matéria e, por isso, terá revogado tacitamente 
os anteriores que se reportam a ela (art. 7º, n.º2, do C.C)”.(sublinhado nosso)

VII. A reclamação de acto praticado na execução fiscal constitui, pois, uma verdadeira 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 fiscal e por finalidade a 
apreciação da validade desse acto.

VIII. Os fundamentos para a impugnação do acto tributário se encontram referidos apenas a título 
exemplificativo pelo art.º 99.º do CPPT, podendo servir de base à mesma qualquer ilegalidade.

IX. No caso dos autos, ao contrário do entendimento sustentado pela decisão recorrida, verifica -se 
a existência de irregularidades, que deviam ter sido apreciadas na presente reclamação (como acção 
impugnatória incidental que é).

X. Questões que contendem com a legalidade da dívida exequenda suscitada pelos Recorrentes, 
e ao existir uma ilegalidade, consubstancia unia violação do princípio da legalidade das formas pro-
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cessuais, que contende com a decisão da marcação da venda judicial do prédio penhorado e com a 
sua suspensão.

XI. Apenas se pode concluir e, dado que os Recorrentes não se conformam com o julgado, advo-
gando que foi cometido erro no julgamento das questões colocadas.

XII. O despacho reclamado informa que a origem da dívida refere -se a IRS retido na fonte nos 
períodos compreendidos entre os meses de Fevereiro e Dezembro de 2005 e corresponde aos valores 
apurados e indicados pela própria empresa nas diversas guias que submeteu, através da Internet, em 
data compreendidas entre 2005 -03 -22 e 2006 -01 -11, mas não faz a prova de tal fundamentação.

XIII. Por outro lado, com a empresa inactiva e cessada em IVA desde 2005.07.31, a não laborar, 
como podia estar a fazer retenções na fonte de IRS?

XIV. No caso em apreço, entendemos que os factos descritos no seu conjunto, constituem indícios 
seguros de fundada dúvida sobre a existência e quantificação do facto tributário obtido.

XV. Inexistindo facto tributário em resultado da inactividade do sujeito passivo e consequente não 
demonstração da obtenção de receitas no ano a que respeita a tributação, não se verifica o pressuposto 
do imposto (artº 1º do CIRC).

XVI. Pelo que se impunha uma decisão judicial distinta e contrária da que foi proferida, e aqui 
se procura ver revogada.

XVII. Os Reclamantes invocaram também a nulidade do titulo executivo, porquanto a notificação 
(2011.12.05) que serviu de base à comunicação para a venda não cumpre os requisitos plasmados no 
art.º 163.º, n.º 1, alínea a) e art.º 39º, n.º 9 do CPPT, o que consubstancia uma nulidade de conhecimento 
oficioso, nos termos do disposto no art.º 165.º, n.º 1, alínea b) e do n.º 4 do CPPT.

XVIII. O Serviço de Finanças reconheceu que a notificação dessa decisão padecia do vício de 
incompetência, cancelando a venda agendada.

XIX. Acontece que, o cancelamento da venda origina um novo procedimento de venda, sob o qual 
não pode haver aproveitamento de actos.

XX. A conjugação dos dois actos no mesmo ofício, padece de vício por violação da lei.
XXI. Ora, uma notificação é: “o acto pelo qual se leva um facto ao conhecimento de uma pessoa 

ou se chama alguém a juízo”.
XXII. O procedimento administrativo ou o processo judicial è composto por fases sequenciais, 

logicamente encadeadas, pelo que a omissão da prática de um qualquer acto correspondente a uma 
certa fase, retira a faculdade de o praticar numa outra, pelo que no despacho de cancelamento da 
venda agendada para o dia 15 de Março, não pode constar, a marcação de uma venda para o dia 
26 de Março.

XXIII. A racionalidade e transparência da decisão tomada, face ao exposto, está suficientemente 
posta em causa e mostrando -se de forma clara violadas, pelo despacho reclamado, os arts.º 77.º da 
LGT e o art.º 125.º do CPA.

XXIV. A douta sentença recorrida deve ser revogada, devido à explanada errada aplicação do 
direito aos factos.

NESTES TERMOS E NOS DEMAIS DE DIREITO, e com o douto suprimento de Vossas Excelên-
cias, deve o presente recurso ser procedente por provado, e consequentemente, se dê como provado 
erro no julgamento das questões colocadas e reforma da decisão, como é de direito.

Porém, como sempre, V.Exas. farão a sempre acostumada, JUSTIÇA
3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. Admitido o recurso, o Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, 

veio emitir o seguinte parecer:
“1.
Vem o presente recurso interposto da douta sentença do TAF de Penafiel que julgou totalmente 

improcedente a reclamação deduzida pelos executados, ora recorrentes, ao abrigo dos artsº 276º e 
seguintes do CPPT, do despacho do Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de Valongo  - 2, de 
5/3/2012, que designou data para a venda do prédio penhorado no processo de execução fiscal a que 
se reportam os autos.

2.
Matéria controvertida:
2.1 Irregularidade da notificação da venda.
Pelas razões constantes da sentença recorrida, improcederá nesta parte o recurso.
A ser exigível a notificação dos executados por carta registada com aviso de recepção, a preteri-

ção desta formalidade traduzir -se -ia em mera irregularidade que não afectaria o valor da notificação 
efectivamente realizada, pois as formalidades processuais visam garantir objectivos, não constituindo 
finalidades em si mesmas. Neste sentido, “Código de Procedimento e de Processo Tributário”, Jorge 
Lopes de Sousa, Áreas Editora, 2011, VoI. I, 6ª Edição, p. 375.

2.2 Ilegalidade da dívida exequenda, expressa na falta de fundamentação do despacho reclamado 
quanto aos elementos da respectiva liquidação.
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Na esteira da posição já assumida nos autos pelo MºPº, em 1ª instância, improcede também aqui 
o recurso, esgotados que se mostram todos os prazos legais para impugnação da dívida exequenda, 
não contendendo assim as questões suscitadas acerca da sua legalidade com a decisão judicial de 
venda nem com a respectiva notificação, conforme bem decidiu a sentença recorrida.

2.3 Violação do artº 77º da LGT e do artº 125º do CPA.
Não ocorre manifestamente contradição de fundamentação.
Acresce que o acto reclamado declarou a nulidade das notificações dos executados afectadas 

por vício de incompetência do seu autor e simultaneamente revogou por substituição o despacho no-
tificando que havia determinado a venda do bem penhorado, não se vislumbrando fundamento legal 
para a impossibilidade de designação de nova data de realização da venda do imóvel penhorado, como 
pretendem os recorrentes.

3.
Improcedendo todas as conclusões das alegações dos recorrentes, emitimos parecer no sentido 

de ser negado provimento ao recurso e confirmada a douta sentença recorrida.
5. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II.FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
Com relevância para a decisão da causa, o tribunal julga provado:
“A) Os reclamantes foram citados para o PEF em 6/11/2009, data em que foram assinados os 

avisos de recepção das citações (fls. 35 a 42).
B) Por despacho de 5/12/2001 de fls. 55 dos autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido, foi 

fixada como data para o termo do leilão de venda do prédio penhorado nos autos o dia 15/3/2012, 
pelas 12 H 00M.

C) A reclamante foi notificada deste despacho por carta registada em 6/12/2011, tendo a notifi-
cação o teor do ofício constante de fls. 58, que aqui se dá por reproduzido (fls. 58 e verso).

D) O reclamante foi notificado do despacho referido em A) pelo oficio constante de fls. 59 e verso, 
cujo teor aqui se dá por reproduzido, remetido por carta registada com aviso de recepção, registada 
em 6/12/2011 e recebida em 12/12/2011 (fls. 59, 59 verso e 64).

E) Em 15/2/2012 os reclamantes requereram ao órgão de execução fiscal a suspensão da venda 
designada para o dia 15/3/2012, pelas 12 H 00 M, pelo requerimento de fls. 75 a 79, cujo teor aqui 
se dá por reproduzido.

F) Esse pedido foi indeferido por despacho de 20/2/2012, constante de fls. 81, cujo teor aqui se 
dá por reproduzido.

G) Este despacho foi notificado aos impugnantes, na pessoa do seu ilustre mandatário, por carta 
registada em 20/2/2012 (fls. 82 e verso).

H) Em 23/2/2012, os reclamantes requereram de novo o pedido de suspensão da venda, pelo 
requerimento de fls. 92 a 97, cujo teor aqui se dá por reproduzido, invocando em parte os mesmos 
fundamentos do requerimento referido em D).

I) Sobre este requerimento foi lançada a informação constante de fls. 99, cujo teor aqui se dá 
por reproduzido.

J) Pelo despacho de fls. 99 a 100, cujo teor aqui se dá por reproduzido, o órgão de execução 
fiscal revogou o despacho que tinha determinado a venda para o dia 15/3/2012, que foi cancelada e 
foi determinada a venda judicial do prédio pelo montante de €133.928,00, tendo sido fixada como data 
para o termo do leilão o dia 26/3/2012, pelas 12H 00 M.

K) Este despacho foi notificado ao reclamante, à reclamante e ao seu ilustre mandatário, pelos 
ofícios constantes de fls. 101 a 103, respectivamente, cujo teor aqui se dá por reproduzido, remetido 
por cartas registadas em 6/3/2012 (fls. 101 a 103 e respectivos versos).

2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir: delimitação do objecto
Os ora recorrentes foram citados como executados por reversão em 6/11/2009, na qualidade de 

responsáveis subsidiários por dívida de IRS retido na fonte no ano de 2005, relativamente aos meses de 
Fevereiro a Agosto e Outubro a Dezembro, em que era executada originária a sociedade Paviesquadrias-
-Comércio de Pavimentos e Caixilharia Ldª.

Face à inexistência de contencioso, por despacho, de 5/12/2011, foi determinada a venda de um 
imóvel penhorado nos autos aos executados revertidos, por leilão electrónico para o dia 15/3/2012, 
pelas 15 horas, tendo para o efeito a reclamante sido notificada por carta registada.

Como resulta do probatório, os reclamantes começaram por requerer ao órgão de execução fiscal 
suspensão da venda designada para o dia 15/3/2012, invocando, entre o mais, a inconstitucional material 
da reversão por coimas (inconstitucionalidade do art. 8º do RGIT), e a manifesta insuficiência da fun-
damentação dos despachos de reversão, pedido que veio a ser indeferido, por despacho de 20/2/2012, 
notificado aos impugnantes na pessoa do respectivo mandatário, por carta registada.
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Por requerimento de 23/2/2012, vieram os reclamantes, mantendo os fundamentos do anterior 
requerimento, acrescentar novas questões, tais como, que “há indício seguros da fundada dúvida sobre 
a existência e quantificação do facto tributário” e a “nulidade do título executivo porquanto a citação 
que serviu de base à venda não cumpre não cumpre os requisitos plasmados nos arts. 163º e 39º do 
CPPT”. Invocaram ainda os reclamantes a nulidade do acto de notificação por “a Chefe de Finanças 
em Substituição” ter assinado “a citação”, mas não mencionar expressamente que o mesmo é praticado 
no uso do instituto da delegação de poderes.

Por Despacho de 5/3/2012, o órgão de execução fiscal, considerando procedente o alegado vício 
de incompetência, procedeu à revogação do despacho que havia fixado a venda para o dia 15/3/2012, 
determinando nova data para a realização da mesma, ou seja, o dia 26 de Março de 2012.

Contra este despacho deduziram os ora recorrentes reclamação, invocando, entre o mais, que:
• “(…)” os reclamantes não foram notificados por carta registada com Aviso de Recepção do 

dia designado para a venda de 26 de Março de 2012, o que implica falta de formalidade essencial da 
notificação, com violação do art. 886.º -A, n.º 4, do CPC (pontos 9 a 13 da Reclamação);

• “(…)” o despacho reclamado informa que a origem da dívida refere -se a IRS retido na fonte 
nos meses de Fevereiro a Dezembro de 2005, correspondendo a valores apurados e submetidos pela 
sociedade devedora original entre 22 -03 -2005 e 11 -01 -2006, mas não faz prova de tal fundamentação 
(ponto 15 da Reclamação);

• “(…)” com a empresa inactiva e cessada em IVA desde 31 -07 -2005, como podia estar a fazer 
retenções na fonte ? (ponto 16 da Reclamação);

• “(…)” A reclamante mulher enquanto funcionária da devedora originária, esteve desde 05.05.2005 
até 14 -11 -2005, de baixa médica e no prazo seguinte de licença de parto, não se justificando por isso 
o IRS retido na fonte (ponto 17 da Reclamação);

• “(…)” pelo que a notificação e fundamentação não deve ser considerada (ponto 18 da Recla-
mação);

• “(…)” O dever de fundamentação dos actos tributários constante do art. 77º da LGT e 125º do 
CPA constitui garantia dos contribuintes, equivalendo à falta de fundamentação a adopção de funda-
mentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência não esclareçam concretamente a motivação 
do acto (pontos 19 e 20 da Reclamação);

• “(…)” existe contradição no despacho reclamado, uma vez que cancela a venda para o dia 
15/3/2012 e determina a venda do mesmo bem para o dia 26/3/2012 (pontos 21, 22 e 25 da Reclamação);

• “(…)” a racionalidade e transparência da decisão tomada está posta em causa, com violação dos 
arts. 77º e 125º da LGT (ponto 24 da Reclamação).

Por sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 14/6/2012, foi jul-
gada totalmente improcedente a reclamação, tendo ponderado para o efeito o Mmº Juiz “a quo”, entre 
o mais:

• “Atendendo ao teor do art. 886º -A do CPC, a lei não exige em lado algum que a notificação 
dos executados da decisão que determina a realização da venda judicial dos bens penhorados, a sua 
modalidade, preço e data, seja realizada por carta registada com aviso de recepção.

• Assim, a notificação dessa decisão enquanto notificação duma decisão proferida num processo 
judicial tem de ser notificada por carta registada, como de resto ocorreu”.

• Os reclamantes invocam ainda a falta de fundamentação do despacho reclamado porquanto não 
contém os elementos da liquidação das dívidas exequendas.

• “(…) as questões de legalidade da liquidação das dívidas exequendas não contende com a lega-
lidade da decisão que determinou a realização da venda judicial do prédio penhorado nos autos, nem 
com a regularidade, nem validade da notificação dessa decisão.

• Por outro lado, resulta do despacho reclamado que o mesmo está cabalmente fundamentado, de 
facto e de direito nos termos do art. 77.º da LGT.

• Os reclamantes invocam ainda a falta de fundamentação da decisão reclamada porquanto há 
uma contradição na fundamentação quando decide simultaneamente revogar a decisão de venda fixada 
para o dia 15/3/2012, dando -a sem efeito, e determina nova venda.

• (…) “basta ler a decisão impugnada para constata -se que está devida e legalmente fundamentada 
de facto e de direito”

É contra este entendimento que vem o presente recurso concluindo os recorrentes as suas alega-
ções, do modo que se sintetiza:

• Ilegalidade da notificação por não ter sido realizada través de carta registada com aviso de re-
cepção, agora com fundamento na violação do art. 38º, n.º 1, do CPPT;

• Constituindo a reclamação uma verdadeira acção impugnatória incidental da execução fiscal, 
tendo por objecto determinado acto que nela foi praticado pelo órgão da execução fiscal, e por finalidade 
a apreciação da validade desse acto, pode servir de base à reclamação qualquer ilegalidade;
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• Incluindo assim questões que contendem com a legalidade da dívida exequenda suscitada pelos 
exequentes, designadamente o facto de existirem indícios seguros de fundada dúvida sobre a existência 
e quantificação do facto tributário, pelo que foi cometido erro de julgamento;

• Inexistindo facto tributário em resultado da inactividade do sujeito passivo e consequente não 
demonstração da obtenção de receitas no ano a que respeita a tributação, não se verifica o pressuposto 
do imposto (art. 1º do CIRC);

• Existe nulidade do título executivo, “porquanto a notificação (2011.12.05) que serviu de base à 
comunicação para a venda não cumpre os requisitos plasmados no art.º 163.º, n.º 1, alínea a) e art.º 39º, 
n.º 9 do CPPT, o que consubstancia uma nulidade de conhecimento oficioso, nos termos do disposto 
no art.º 165.º, n.º 1, alínea b) e do n.º 4 do CPPT”;

• No despacho de cancelamento da venda agendada para o dia 15 de Março, não pode constar a 
marcação de uma venda para o dia 26 de Março, pelo que a conjugação dos dois actos no mesmo ofício, 
padece de vício por violação da lei;

• A racionalidade e transparência da decisão tomada, face ao exposto, está suficientemente posta 
em causa e mostrando -se de forma clara violadas, pelo despacho reclamado, os arts.º 77.º da LGT e o 
art.º 125.º do CPA.

Em face do exposto, verifica -se que os ora recorrentes invocam agora pela primeira vez a nuli-
dade do título executivo. Com efeito, leitura atenta da reclamação demonstra que a questão não foi ali 
colocada em termos de propiciar a sua apreciação pelo Tribunal recorrido.

Ora, como é sabido, “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. O recurso jurisdicional visa apenas o reexame da deci-
são recorrida com vista à sua eventual anulação ou revogação, motivo por que não constitui forma de 
conhecer de questões novas, isto é, que não tenham sido oportunamente suscitadas perante o tribunal 
ad quem, salvo sempre o dever de conhecimento oficioso” (1).

Alegam os Recorrentes, no ponto XVII, que “Existe nulidade do titulo executivo, “porquanto 
a notificação (2011.12.05) que serviu de base à comunicação para a venda não cumpre os requisitos 
plasmados no art.º 163.º, n.º 1, alínea a) e art.º 39º, n.º 9 do CPPT, o que consubstancia uma nulidade 
de conhecimento oficioso, nos termos do disposto no art.º 165.º, n.º 1, alínea b) e do n.º 4 do CPPT”.

Acontece que, salvo o devido respeito, não assiste aos recorrentes qualquer razão porquanto con-
fundem o despacho que fixa a data da venda com o título executivo, quando são coisas completamente 
diferentes.

Com efeito, como dizem expressamente os recorrentes, a notificação de (2011.12.05) que serviu de 
base à comunicação para a venda, destina -se precisamente a caracterizar o imóvel (identificação, valor 
da venda, etc.), data da venda, modalidade e demais elementos e formalidades a que deve obedecer a 
venda judicial, segundo o disposto no art. 249º do CPPT.

Nesta fase, tal despacho já não tem de conter ou ser acompanhado dos requisitos do título, plasma-
dos no art.º 163.º do CPPT, elementos que devem constar da certidão de dívida (art. 162º, alínea a), do 
CPPT, que acompanhou o despacho de citação dos Recorrentes por reversão (cfr. fls.35 a 42 dos autos).

Assim sendo, não podemos deixar de concluir que o despacho notificado aos recorrentes, em 
5/12/2011, não enferma de qualquer nulidade.

Considerando o exposto e em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e 
âmbito do presente recurso [cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1 do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], 
a questão central a decidir prende -se com o problema de saber se o Mmº Juiz “a quo” incorreu em 
erro de julgamento ao julgar improcedente a reclamação, com a consequente rejeição das ilegalidades 
invocadas pelos recorrentes.

Na apreciação da questão que vem posta iremos analisar separadamente as ilegalidades que se 
reportam à dívida exequenda e as que se contendem com a validade do acto reclamado.

2.2.Quanto às ilegalidades relativas à dívida exequenda
Importa começar por recordar que resulta dos autos que os ora recorrentes foram citados em 

6 de Novembro de 2009 como executados por reversão no processo de execução fiscal em causa, não 
tendo deduzido Oposição, nos termos dos arts. 203º e 204º do CPPT contra o despacho de reversão, no 
âmbito da qual deviam ter impugnado a dívida exequenda, nos mesmos termos em que o podia fazer 
o devedor originário.

Somente após a prolação de despacho a marcar a data da realização da venda judicial é que vieram 
os ora recorrentes requerer a suspensão da venda alegando para o efeito, entre o mais, ilegalidades que 
embora tentem imputar ao despacho reclamado, são questões de legalidade da liquidação das dívidas 
exequendas, que não contendem em nada com a decisão reclamada, que determinou a realização da 
venda judicial no dia 26/3/2012.

Com base no argumento de que pode servir de base à reclamação qualquer ilegalidade, os ora 
recorrentes defendem que cabe no seu âmbito a apreciação de questões que contendem com a legalidade 
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da dívida exequenda, designadamente o facto de existirem “indícios seguros de fundada dúvida sobre 
a existência e quantificação do facto tributário”.

Os recorrentes pretendem através da reclamação de despacho do órgão da execução fiscal obter a 
suspensão da execução, o que significa em termos substantivos que, no fundo, o meio processual que 
deveriam ter utilizado em momento oportuno era a oposição à execução fiscal.

Com efeito, a oposição à execução fiscal visa, em regra, a extinção do processo de execução fiscal 
relativamente ao oponente, funcionando como uma “contestação à pretensão do exequente”.

Nas palavras de JORGE LOPES DE SOUSA, “a oposição à execução fiscal estará naturalmente 
vocacionada, como contestação que é, para a invocação de quaisquer fundamentos que possam servir 
para contrariar a pretensão executiva, independentemente do seu carácter substantivo ou adjectivo 
(art. 487º do CPC)…”.

E, mais adiante, o mesmo autor, depois de assinalar a inadequação da reclamação para assegurar 
uma tutela efectiva dos interesses dos revertidos, conclui que “é a oposição à execução fiscal o meio 
processual adequado para os revertidos impugnarem a legalidade do despacho que ordena a rever-
são” (2).

Na verdade, a reclamação prevista no art. 176º do CPPT destina -se apenas a obter a anulação de 
actos praticados no processo de execução fiscal, e não a extinção do próprio processo de execução fiscal, 
efeito que os ora recorrentes pretendem obter através da via enviesada de reclamação do despacho, que 
indeferiu o pedido de suspensão da venda e marcou nova data para a realização da venda.

Por outro lado, este mecanismo não pode ser encarado como um meio genérico de sindicância 
de todos os actos da execução, mas apenas um meio de sindicar a ilegalidade de uma decisão concreta 
do órgão de execução (3), salvo questões de conhecimento oficioso que, como vimos, não é o caso. 
Acresce que a reclamação também não pode ser instrumentalizada como um meio de reabertura da via 
judicial quando o direito de acesso à mesma para discutir as ilegalidades em causa já haja caducado, 
como seria o caso.

Finalmente, importa ponderar que a circunstância de os recorrentes invocarem causas de pedir que 
não constituem fundamentos válidos da reclamação, não quer dizer que se possa dar como verificada 
a nulidade processual por erro na forma do processo.

Com efeito, o erro na forma de processo, regulado no art. 199º do Código de Processo Civil (CPC), 
traduz -se numa nulidade que consiste na utilização de meio processual impróprio, aferindo -se tal erro 
pela adequação do meio processual utilizado ao fim por ele visado: se o pedido, ou seja, a concreta 
pretensão de tutela solicitada pelo autor ao tribunal não se ajusta à finalidade abstractamente figurada 
pela lei para essa forma processual ocorre erro na forma do processo (4).

No caso em apreço, da leitura da petição de reclamação verifica -se que no pedido que nela é 
formulado se pretende obter a revogação (5) (anulação) do despacho reclamado, que é perfeitamente 
adequado ao processo de reclamação das decisões do órgão da execução fiscal recebida no art. 276º 
do CPPT.

Assim, o facto de algumas causas de pedir não constituírem porventura fundamentos válidos da 
reclamação, tal não pode servir de motivo para se concluir pelo erro na forma de processo, mas sim 
motivo para se decidir pela improcedência do pedido com base nessas causas de pedir (6).

Acresce que mesmo que fosse de concluir pela verificação de nulidade processual, com base no 
erro na forma de processo, por razões de economia processual não poderia haver lugar para a convola-
ção, uma vez que já há muito foi ultrapassado o prazo da Oposição à execução fiscal (7).

Nesta sequência, andou bem o Mmº Juiz “a quo” quando decidiu, entre o mais, que “a legalidade 
das liquidações das dívidas exequendas não contende com a legalidade da decisão que determinou a 
realização da venda judicial do prédio penhorado nos autos, nem com a regularidade, nem validade da 
notificação dessa decisão.

Logo, tais factos não constituem fundamento para esta reclamação e não tem qualquer utilidade 
para ela. O despacho reclamado pronunciou -se sobre eles, por terem sido invocados pelos reclamantes 
no seu requerimento de 23/2/2012. Porém, como se disse tais factos não contendem com a decisão de 
venda judicial, nem com a sua notificação, pelo que não constituem fundamento para esta reclamação”.

Improcede, desta forma, a argumentação dos recorrentes.
2.3.Quanto às ilegalidades do próprio despacho
2.3.1. Da falta de notificação
No que se refere às ilegalidades concretas que afectam o acto que procedeu à marcação do dia 

da venda judicial, invocam os recorrentes irregularidades no que diz respeito à notificação do mesmo.
Como vimos, os recorrentes invocaram na reclamação a violação de formalidade essencial da 

notificação pelo facto de não terem sido notificados por carta registada com aviso de recepção do dia 
designado para a venda de 26 de Março, com violação do disposto no art.886º -A, n.º 4 do CPC.

O art. 886º -A do CPC estabelece no seu n.º 6 (anterior n.º 4) que “A decisão é notificada pelo 
agente de execução ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos com garantia 
real sobre os bens a vender, preferencialmente por meios electrónicos”.
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Como bem ajuizou o Mmº Juiz “a quo”, “a lei não exige em lado algum que a notificação dos 
executados da decisão que determina a realização da venda judicial dos bens penhorados, a sua mo-
dalidade, preço e data seja realizada por carta registada e com aviso de recepção, concluindo pela 
inexistência de qualquer irregularidade.

Vêm agora os Recorrentes no presente recurso invocar que tal exigência resulta do disposto no 
art.38º, nº1, do CPPT mas, mais uma vez, sem razão.

Na verdade a resposta a esta questão já foi dada na sentença recorrida quando o Mmº Juiz “a 
quo” ponderou que a notificação do despacho a marcar a data da venda judicial “enquanto notificação 
duma decisão proferida num processo judicial tem de ser notificada por carta registada, como de resto 
ocorreu”.

Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 20/6/2012, proc n.º 161/12, a 
invocação dos arts. 38º e 39º do CPPT “só poderia aceitar -se no pressuposto, não verificado, de que o 
acto que determinou a modalidade da venda e fixou o valor do bem para tal efeito é um acto adminis-
trativo de natureza tributária, um acto praticado no âmbito de um procedimento tributário.”

Segundo JORGE LOPES DE SOUSA, “Embora este artigo, bem como os subsequentes arts. 37º, 
38º e 39º, venha inserido no Título I do CPPT, que tem a epígrafe «Disposições gerais», depreende -se 
do seu conteúdo que se reportam apenas ao procedimento tributário e não também ao processo judicial 
tributário.(…). Assim, o regime de notificações previsto nestes artigos não será aplicável às notificações 
efectuadas no processo de execução fiscal, por este processo ter natureza judicial na sua totalidade 
(art. 103º, n.º 1, da LGT), a não ser às que sejam feitas de actos conexionados com o processo de exe-
cução fiscal, mas que não constituem actos processuais próprios da sua tramitação, antes constituem 
verdadeiros «actos em matéria tributária» que põem termo a procedimentos tributários conexos com 
o processo de execução fiscal, mas dele distintos.”

Independentemente da controvérsia que possa subsistir quanto à identificação de algumas situações 
quanto a saber se estamos ou não perante a prática de actos administrativos de natureza tributária que 
respeitam à dívida tributária e integram procedimentos tributários, a verdade é que existe uniformi-
dade da jurisprudência deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no Acórdão de 20/6/2012, proc 
n.º 161/2012, segundo a qual, actos como a citação, a penhora e a venda constituem exemplos de “actos 
judiciais de tramitação processual sem natureza jurisdicional”, (…) “cuja prática o legislador pôs a 
cargo da AT, enquanto órgão da execução fiscal, a qual age aí como um mero “auxiliar”. E ainda que 
se possa discutir a natureza destes actos, existe uniformidade que a mesma “será idêntica à dos actos 
de natureza não jurisdicional que são praticados no âmbito de todos os processos judiciais”.

O que não quer dizer que todos os actos praticados pelo órgão de execução fiscal, que tenham 
potencialidade lesiva, independentemente da sua natureza, não estejam sujeitos ao controlo judicial 
através do meio processual consagrado no art. 276º do CPPT.

Por conseguinte, no caso em apreço, por aplicação da mencionada jurisprudência, o acto que 
determinou a data da venda é um acto praticado num processo judicial tributário e não num qualquer 
procedimento tributário naquele enxertado como um acto ou decisão em matéria tributária.

O que significa, sem qualquer dúvida, que o regime jurídico vertido nos arts. 38º e ss. do CPPT 
não é aplicável ao caso em apreço.

Acresce que mesmo que fosse exigível a notificação dos executados por carta registada com 
aviso de recepção, a preterição desta formalidade traduzir -se -ia numa mera irregularidade, porquanto, 
nos termos do art. 201º do CPC, “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”.

Ora, no caso em apreço, a notificação por carta registada cumpriu todas as finalidades que a lei 
lhe assinalada, tendo os recorrentes ficado cientes do conteúdo do acto notificado, com a possibilidade 
de se prepararem para o acto da venda ou mesmo de contra o mesmo se defenderam, como o vieram 
a fazer (8).

Em face do exposto, também nesta parte os fundamentos da reclamação devem improceder.
2.3.2. Da falta de fundamentação.
A exigência de fundamentação dos actos tributários está prevista no art. 77.º da LGT e prevê, em 

síntese, que os actos administrativos tributários têm sempre de ser fundamentados, por meio de sucinta 
exposição das razões de facto e de direito que os motivaram.

Este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que a fundamentação do acto 
administrativo é um conceito relativo que varia conforme o tipo de acto e as circunstâncias do caso 
concreto, mas que a fundamentação só é suficiente quando permite a um destinatário normal aperceber-
-se do itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo autor do acto para proferir a decisão, isto 
é, quando aquele possa conhecer as razões por que o autor do acto decidiu como decidiu e não de 
forma diferente, de forma a poder desencadear dos mecanismos administrativos ou contenciosos de 
impugnação.” (9).
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Foi com base nesta jurisprudência que o Mmº Juiz “a quo” considerou e bem que o despacho 
reclamado não enferma do vício de falta de fundamentação.

Note -se, porém, que, como já vimos, estamos perante um acto de natureza processual, um acto 
judicial de tramitação processual e não propriamente perante um acto administrativo, pelo que as exi-
gências de fundamentação têm de ser analisadas não à luz das normas do CPA ou da LGT, mas sim do 
dever de fundamentação contido no CPC para as decisões judiciais, mais propriamente à luz do art. 158º 
do CPC, ainda que com as devidas adaptações.

Tal como no direito administrativo, também no Direito Processual Civil, a fundamentação cumpre 
a função de convencer o destinatário da racionalidade e ajustada aplicação da lei ao caso concreto, por 
um lado, e, por outro lado, a de fornecer -lhe os elementos que permitam uma defesa adequada através 
da indicação dos motivos que elevaram a decidir num dado sentido (10).

No caso em apreço, o despacho reclamado começa por dizer, de forma expressa, suficiente, con-
gruente e perceptível, que as questões da legalidade das dívidas exequendas suscitadas pelos reclamantes 
constituiriam fundamento de reclamação graciosa ou impugnação judicial, mas que tal possibilidade 
estaria inviabilizada atendendo que os reclamantes foram citados em 6/11/2009, pelo que estão esgo-
tados os prazos legais para a sua impugnação. Mais se acrescenta que tais factos não contendem com 
a decisão da marcação da venda judicial do prédio penhorado e com a sua suspensão.

De seguida, o mencionado despacho, de forma claramente perceptível refere que o órgão de exe-
cução fiscal revogou a decisão que tinha determinado a venda judicial do prédio penhorado porquanto 
entendeu, em conformidade com o alegado pelos reclamantes, que a notificação dessa decisão padecia 
do vicio de incompetência, e por isso cancelou a venda designada para o dia 15/3/2012.

Tendo revogado aquela decisão, o órgão de execução fiscal proferiu nova decisão a determinar a 
realização da venda judicial do prédio penhorado aos reclamantes na modalidade de leilão electrónico, 
tendo fixado o valor mínimo para a venda em €133.928,00 e designou como data para o termo do leilão 
o dia 26/3/2012, pelas 12 H 00 M (fls. 99 e 100 dos autos).

Finalmente, não estando em causa, nem na decisão reclamada, nem nesta reclamação, a discussão 
da legalidade das dívidas exequendas, o órgão de execução fiscal não tinha, de todo, de juntar quaisquer 
documentos relativos às liquidações das mesmas.

Assim sendo, não podemos deixar de concluir no sentido de que o despacho impugnado se en-
contra devidamente fundamentado, cumprindo as funções em que assenta o dever de fundamentação 
das decisões judiciais.

Além de estar fundamentado, o despacho em causa não padece de qualquer contradição e em par-
ticular da invocada pelos reclamantes, quanto ao facto de no mesmo despacho não ser possível revogar 
o anterior e proferir nova decisão, ponto é que o seu conteúdo seja claro e perfeitamente compreensível 
pelos destinatários, como aconteceu no caso.

Em suma, o despacho reclamado está cabalmente fundamentado e não está minimamente em 
causa nem a racionalidade nem a transparência da decisão em causa, pelo que também nesta parte a 
reclamação deve improceder.

Em face do exposto, improcedem as alegações dos recorrentes devendo ser confirmada a sentença 
recorrida.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo 

acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Fran-
cisco Rothes.

(1) (Cfr. o Acórdão do STA de 23/2/2012, proc n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de 
1/6/2005, proc n.º 028/05.)

(2) (Cfr. Código do Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, Lisboa, anotação ao art. 176º do 
CPPT, pp. 275 ss. No mesmo sentido vai a jurisprudência reiterada e uniforme deste Supremo Tribunal vazada, entre outros, 
no Acórdão de 24/2/2011, proc n.º 105/11.)

(3) (Cfr. o Acórdão do TCA -N de 27 -8 -2009, proc n.º 1814/08.9 BEBRG.)
(4) (Cfr. neste sentido, entre outros, os Acórdão do STA de 2873/2012, proc n.º 1145/11, e de 29/2/2012, proc 

n.º 1161/2011.)
(5) (Os recorrentes utilizam a expressão revogação mas, no fundo, consistindo a causa de pedir em ilegalidades várias 

o que está em causa é a anulação.)
(6) (Cfr., entre outros, o Acórdão do STA, de 28/3/2012, proc n.º 1145/11.)
(7) (Cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 5 /7/2012, proc n.º 328/12 e jurisprudência aí citada.)
(8) (Como resulta do probatório, estando os executados representados por mandatário ao qual foi enviada a carta regis-

tada, a notificação realizada aos próprios executados constitui até um excesso de garantia, porquanto a notificação tem de ser 
realizada na pessoa do Ilustre mandatário, nos termos fixados pelos arts. 253º, n.º 1, do CPC e 40.º do CPPT.)

(9) (Acórdão de 23/5/2012, da 2ª secção do Colendo Supremo Tribunal Administrativo, processo nº. 882/11, disponível 
em www.dgsi.pt.)
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 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Nulidade da Citação. Prejuízo para a defesa. Chamados por reversão. Artigo 22.º, 
n.º 4, da LGT.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 4 do artigo 22.º da LGT, a fim de permitir aos chamados à 
execução fiscal por reversão reclamar graciosamente ou impugnar judicialmente 
a liquidação que deu origem à dívida exequenda, a citação daqueles deve incluir 
os elementos essenciais da liquidação, incluindo a fundamentação nos termos 
legais.

 II — A irregularidade decorrente da falta de comunicação desses elementos quando da 
citação só constituirá nulidade da citação, a conhecer mediante arguição pelos 
interessados dentro do prazo da oposição e na execução fiscal (com eventual 
reclamação da decisão para o tribunal, nos termos do artigo 276.º do CPPT), 
se puder prejudicar a defesa do citado (cfr. artigo 198.º do CPC e artigos 165.º, 
n.º 1, alínea a), e 203.º, n.º 1, do CPPT).

 III — O que releva para efeito de saber se deve ser atendida a arguição de nulidade é 
a possibilidade de prejuízo para a defesa do executado e não a existência de um 
prejuízo efectivo, pelo que uma vez apurada essa possibilidade de prejuízo passa 
a competir à exequente demonstrar factos que permitam concluir que o prejuízo 
acabou por não ocorrer.

 IV — Estando demonstrado (por decisão judicial transitada em julgado) que foi o re-
vertido que, na qualidade de representante da sociedade originária executada, 
procedeu à autoliquidação que deu origem à dívida exequenda (tendo sido ele, 
nessa qualidade, quem apresentou a declaração e apurou o montante do imposto 
a entregar ao Estado, bem como que, ao invés de proceder à entrega, se apropriou 
do mesmo), o que ele bem sabia, não pode proceder a arguição da nulidade da 
citação em que este esgrime como fundamento o desconhecimento dos elementos 
respeitantes à liquidação.

Processo n.º 884/12 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 O Serviço de Finanças de Viana do Castelo fez prosseguir, mediante reversão, contra 

A………………………….. (adiante Executado por reversão, Reclamante ou Recorrente) uma execu-
ção fiscal instaurada contra uma sociedade para cobrança de dívidas provenientes de Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA).

O Executado por reversão pediu ao Chefe daquele Serviço que declarasse a nulidade da citação 
que lhe foi efectuada e a repetição do acto, com o fundamento de que, contrariamente ao que impõe o 
n.º 4 do art. 22.º da Lei Geral Tributária (LGT), não lhe foi facultada «toda a fundamentação e todos 
os elementos que possam contribuir para uma correcta defesa do interessado», irregularidade que, 
porque susceptível de prejudicar a sua defesa, constitui nulidade da citação, de acordo com o disposto 
no art. 165.º, n.º 1, alínea a), do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

Esse pedido foi indeferido porque o Chefe do Serviço de Finanças de Viana do Castelo, concedendo 
embora que «a falta desses elementos das liquidações […] poderá impedir que este possa reclamar ou 
impugnar as liquidações», considerou que sempre o Revertido poderia ter ultrapassado essa dificuldade 
através do mecanismo previsto no art. 37.º do CPPT, ou seja, requerendo certidão que contivesse os 

(10) (Neste sentido, pode ler -se no acórdão do STJ de 9/12/1987, (BMJ, n.º 372, p. 372) que «A motivação da sentença 
impõe -se por duas razões: uma substancial, pois cumpre ao juiz demonstrar que da norma abstracta formulada pelo legislador 
soube extrair a disciplina ajustada ao caso concreto; e outra de ordem prática, uma vez que as partes precisam de ser eluci-
dadas a respeito dos motivos da decisão. Sobretudo da parte vencida (…) para impugnar, quando seja admissível recurso, o 
fundamento ou fundamentos».) 
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elementos em falta; mais considerou que «o responsável subsidiário já se socorreu de um dos meios 
para o qual foi citado, tendo para o efeito apresentado oposição contra a reversão».

O Executado por reversão reclamou para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, ao abrigo 
do disposto nos arts. 276.º e segs. do CPPT, pedindo que a decisão de indeferimento da nulidade fosse 
anulada. Mantém que a falta de indicação, quando da citação, dos elementos respeitantes à liquidação, 
incluindo a respectiva fundamentação, datas em que foi efectuada e notificada ao devedor originário 
determinam a nulidade da citação. Mais argumenta com a inaplicabilidade do disposto no art. 37.º do 
CPPT, por estarmos, não perante acto em matéria tributária, mas perante um acto processual.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou a reclamação improcedente. Isto, 
em síntese, porque considerou que

• a citação foi acompanhada de um anexo no qual são referidos «a natureza do imposto que está 
em dívida [IVA], o período de tributação [2005 -04 -01 2005 -06 -30], data de pagamento voluntário e 
respectivo valor, é indicada a certidão bem como o documento de origem fazendo -se referência à sigla 
PF que significa “pagamento em falta”», pelo que, ao contrário do por ele alegado, é de considerar 
que «o Reclamante ficou a conhecer os elementos essenciais da liquidação em cobrança coerciva, de 
modo a, querendo, apresentar reclamação graciosa ou impugnação judicial», conclusão reforçada pelo 
facto de, na oposição à execução fiscal que deduziu na sequência daquela citação, «ter identificado de 
forma correcta a dívida em apreço» e ter mesmo invocado a caducidade do direito à liquidação com o 
argumento de que esta deveria ter sido notificada por carta registada, uma vez que foi efectuada com 
base na declaração do contribuinte;

• acresce que o Reclamante «conhece bem a origem da dívida em cobrança coerciva pois foi jul-
gado e condenado pelo crime de abuso de confiança fiscal por falta de entrega nos cofres do estado dos 
montantes de IVA deduzidos, tendo remetido as declarações periódicas referentes a vários trimestres, 
incluindo o 2.º trimestre de 2005, não acompanhadas do respectivo meio de pagamento»;

• por outro lado, contrariamente ao que sustenta o Reclamante, sem prejuízo da possibilidade de 
arguir a nulidade da citação, sempre podia ter usado a faculdade que lhe é concedida pelo art. 37.º do 
CPPT no que se refere à dedução da impugnação judicial.

1.3 O Reclamante não se conformou com essa sentença e dela recorreu para este Supremo Tribunal 
Administrativo, apresentando com o requerimento de interposição do recurso a respectiva motivação, 
que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«1.º  - Este recurso tem na sua génese a sentença que julgou improcedente a Reclamação contra 
Actos do Órgão de Execução Fiscal deduzida pela ora recorrente contra o despacho do Chefe de Finanças 
de Viana do Castelo que indeferiu a arguição de nulidade da citação do reclamante.

2.º  - A citação ao revertido e aqui recorrente não incluiu a declaração fundamentada dos pressu-
postos e extensão da reversão, nem os elementos essenciais da respectiva liquidação, designadamente, 
a incidência, a determinação da matéria colectável, liquidação em sentido técnico e a aplicação da taxa 
legal de imposto à matéria colectável apurada, nos termos do n.º 4 do artigo 22.º da Lei Geral Tributária.

3.º  - A folhas 4 da sentença, ponto 8 da matéria de facto provada, menciona -se quais os elementos 
que acompanharam a citação, sendo certo que do rol ali indicado não constam os elementos essenciais 
da liquidação nem os fundamentos nos termos legais.

4.º  - O conhecimento dos elementos a que se refere o n.º 4 do artigo 22.º da LGT permitiria que 
o executado, como revertido, discutisse a legalidade das liquidações, nos mesmos termos da devedora 
originária.

5.º  - Não tendo sido notificado desses elementos, fica o responsável subsidiário impedido de o 
fazer, pelo que a falta desses elementos tem como consequência a nulidade da citação.

6.º  - A omissão destes elementos, e que, igualmente, deveriam constar da citação, é causadora de 
prejuízo para a defesa do revertido.

7.º  - No procedimento de reversão fiscal é chamada à execução um terceiro na qualidade de res-
ponsável subsidiário pela dívida exequenda, pelo que, este não tem a obrigação de conhecer todos os 
aspectos que fundamentam essa dívida.

8.º  - Tratando -se de um caso de reversão, a liquidação que originou a dívida exequenda pode ter 
na sua génese uma autoliquidação ou uma liquidação oficiosa.

Em todo o caso, sempre teria a Administração Fiscal a obrigação legal de dar a conhecer ao 
revertido qual a natureza dessas liquidações, e não somente como se fez na citação, a indicação da 
proveniência, do período tributário, data limite de pagamento, tributo e valor.

9.º  - Estas irregularidades, isto é, a falta de fundamentação e indicação ao responsável subsidiário, 
saliente -se novamente – na qualidade de revertido – são susceptíveis de determinar a nulidade da citação, 
dado que, objectivamente, prejudicam a defesa daquele, nos termos do artigo 198.º do CPC, aplicável 
ex vi alínea e) do artigo 2.º CPPT. Neste sentido se pronunciou o Tribunal Central Administrativo Norte, 
no processo n.º 00599/07, in www.dgsi.pt.
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10.º  - Para existir essa nulidade, não é imprescindível que o citado alegue e prove a existência 
de um efectivo prejuízo na sua defesa, bastando, para tal, a mera possibilidade de aquele poder vir a 
ocorrer.

11.º  - Como defesa do executado não se poderá considerar apenas a possibilidade de dedução de 
oposição, mas sim o uso de todas as faculdades que a lei atribui ao executado/revertido no processo 
executivo, nomeadamente a possibilidade de reclamação graciosa ou impugnação judicial dos actos 
tributários que constituem a dívida exequenda. Neste sentido se pronunciou o Tribunal Central Admi-
nistrativo Sul, no processo n.º 05763/12, in www.dgsi.pt.

12.º  - Tal como decorre do n.º 4 do artigo 23.º da LGT, a reversão é precedida da declaração fun-
damentada dos seus pressupostos e extensão, a incluir na citação (sublinhado nosso). O que significa 
que a fundamentação deve ser contextualizada e consentânea com a citação.

13.º  - Não se diga, portanto, como fez o Tribunal a quo, ressalvado o devido respeito que é muito, 
que o reclamante podia ter requerido a notificação dos elementos considerados insuficientes com base 
no artigo 37.º, n.º [sic] CPPT!!

14.º  - O regime de sanação da insuficiência da comunicação de decisões em matéria tributária, 
previsto no artigo 37.º do CPPT, é de aplicação no âmbito do procedimento tributário, que não do pro-
cesso judicial tributário, como é o processo de execução fiscal (artigo 103.º da LGT).

15.º  - Com efeito, o supra referido artigo 37.º do CPPT refere -se a actos tributários (rectius liqui-
dações) e não a complementar notificações e/ou citações, não servindo, então, como forma de suprir 
as deficiências de comunicação de actos processuais, como bem entendeu o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo no processo n.º 01037/11, in www.dgsi.pt. Em igual sentido, se pronunciou este Venerando 
Tribunal, nos Acórdãos n.º 062/07 de 28/02/2007, 0586/10 de 03/11/2010 e 0154/11 de 07/09/2011, 
todos disponíveis para consulta em www.dgsi.pt.

16.º  - Como resulta do artigo 20.º da Lei Fundamental, o princípio do acesso ao direito e a uma 
tutela jurisdicional efectiva, exige, in casu, que a citação para uma execução contenha todos os elementos 
essenciais que permitam ao cidadão (no caso em apreço – revertido) compreender o procedimento que 
lhe é movido, em ordem a garantir a sua defesa.

17.º  - Desta forma, a sentença sob recurso fez uma incorrecta interpretação das disposições legais 
ínsitas nos artigos 22.º n.º 4 e 23.º, n.º 4 da Lei Geral Tributária e 37.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário e artigo 198.º do Código de Processo Civil, ex vi artigo 2.º, alínea e) do CPPT».

Concluiu o Recorrente pedindo «a revogação da decisão proferida em 1ª Instância, substituindo -a 
por outra que declare o acto de citação nulo, por ter ficado o responsável subsidiário impedido de discutir 
a legalidade das liquidações nas mesmas condições do devedor originário».

1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso. Isto, em síntese, porque considera que os anexos remetidos ao ora Reclamante com o ofício 
para citação «integram a declaração fundamentada dos pressupostos e extensão da reversão». Mais 
considera que se mostra afastada a possibilidade de prejuízo para a defesa do Reclamante em razão 
da eventual deficiência da citação no que se refere à origem da dívida exequenda, uma vez que ele a 
conhecia perfeitamente, como resulta da sentença crime por que foi condenado.

1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.8 As questões a apreciar e decidir são
(i) se a sentença fez correcto julgamento quando considerou que não se verificava a nulidade da 

citação por falta de comunicação ao citando – chamado à execução fiscal por reversão na qualidade 
de responsável subsidiário – dos elementos essenciais da liquidação, em violação do disposto no n.º 4 
do art. 22.º da LGT; na negativa,

(ii) se poderia considerar -se sanada essa nulidade por o ora Recorrente não ter usado a faculdade 
que lhe é concedida pelo n.º 1 do art. 37.º do CPPT.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Considero provados os seguintes factos, com relevância para a decisão, com base na prova 

documental junta aos autos:
1  - Contra a sociedade NEIVOSERRA EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA DO VINHO, 

LDA.”, NIPC 505136 872, foi instaurado e corre termos no Serviço de Finanças de Viana do Castelo 
o Processo de Execução Fiscal n.º 2348200501054821, destinado à cobrança coerciva de 5.555,24 €, 
respeitante a dívidas de IVA, referentes ao período 0506T  - Cfr. fls. 1 do Processo de Execução Fiscal.

2  - Serve de base à execução referida no ponto anterior a certidão de dívida de fls. 2 do processo 
de execução fiscal e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
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3  - Por sentença transitada em julgado, em 02 de dezembro de 2008, proferida no processo que 
correu termos pelo 1.º Juízo Criminal do Tribunal Judicial de Viana do Castelo sob o n.º 21/07.2IDVCT,o 
Reclamante foi condenado pela prática de um crime de abuso de confiança fiscal  - Cfr. fls. 23 a 30 do 
Processo de Execução Fiscal.

4  - Na matéria de facto provada na referida sentença consta o que, por ter interesse, para aqui se 
extrai:

“Prov. – I. Por determinação do arguido A…………….., no período a que respeitam o 1.ºT2004, 
2.ºT2004, 3.ºT2004, 2.ºT2005, 2.ºT2006 e 3.ºT2006 a arguida sociedade cobrou aos seus clientes não 
só o preço inerente aos serviços que lhes prestou e vendas que lhes efectuou, bem como o IVA corres-
pondente aos mesmos no valor respectivo de € 7.696,22; € 5.909,38, € 4.185,63, € 5.555,24, € 9.862,68 
e € 9.466,64, num total de € 42.675,64.

Prov. J. – Enviadas à Direcção de Serviços de Cobrança do IVA a declaração periódica relativa a 
estes trimestres, não foram as mesmas acompanhadas do respectivo meio de pagamento.”

5  - Por despacho do Chefe de Finanças, datado de 30 de maio de 2011, foi ordenada a reversão 
da execução contra A………………….., ora Reclamante  - Cfr. fls. 66 a 68 do Processo de Execução 
Fiscal.

6  - Por ofício com a referência n.º 5349, foi remetida ao executado, ora Reclamante, nota de citação 
com o teor de fls. 69 do Processo de Execução Fiscal.

7  - O referido ofício foi acompanhado dos anexos constantes de fls. 67 e 68 do Processo de Exe-
cução Fiscal.

8  - Do anexo de fls. 67, cujo teor se dá por integralmente reproduzido, extrai -se, por ter interesse, 
o seguinte:

“[…]
N.º PROCESSO: 2348200501054821;
PROVENIÊNCIA: IVA;
CERTIDÃO: 2005/0192834;
ID. DOC. ORIGEM: 05102100036005255543 PF
PER. TRIB. 2005 -04 -01 2005 -06 -30
D. LIMITE PAG. VOL. 2005 -08 -16
TRIBUTO: IVA
TIPO: IMPOSTO/CONTR/TAXA/OUTROS – COM
VALOR: 5.555,24
[…]”
9  - O aviso de recepção que acompanhou a referida carta foi assinado pelo próprio Reclamante, 

em 16 de junho de 2011  - Cfr. fls. 70 do Processo de Execução Fiscal.
10  - Através de requerimento que deu entrada no Serviço de Finanças, em 18 de julho de 2011, 

o Reclamante arguiu a nulidade de citação e requereu nova citação  - Cfr. fls. 72 e ss. do Processo de 
Execução Fiscal.

11  - Na mesma data o executado deduziu oposição à execução fiscal  - Cfr. fls. 85 do Processo de 
Execução Fiscal.

12  - Por despacho datado de 27 de setembro de 2011, o Chefe de Finanças indeferiu a pretensão 
do requerente, ora Reclamante  - Cfr. fls. 77 do Processo de Execução Fiscal.

13  - Desse despacho foi notificado o Reclamante que, em 10 de outubro de 2011, remeteu ao 
Serviço de Finanças de Viana do Castelo, via CTT, a petição inicial dos presentes autos de reclamação 
de ato do órgão de execução fiscal  - Cfr. fls. 71 e 72 do Processo de Execução Fiscal.

[…]
Com interesse e relevância para a decisão a proferir, nada mais se julgou provado».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
A…………………………………. recorre para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente a reclamação por ele deduzida 
contra o indeferimento da nulidade da citação arguida perante o Chefe do Serviço de Finanças de 
Viana do Castelo com fundamento em violação do disposto no n.º 4 do art. 22.º da LGT, por, com a 
citação, não lhe terem sido facultados os elementos essenciais da liquidação que deu origem à dívida 
exequenda, designadamente a natureza, fundamentos, data da notificação à devedora originária, o que 
tudo considera prejudicar o seu direito de defesa.

Insiste o Recorrente que a falta de indicação, quando da citação, dos elementos respeitantes à 
liquidação, incluindo a respectiva fundamentação, datas em que foi efectuada e notificada ao devedor 
originário, porque implicam prejuízo do seu direito de defesa, determinam a nulidade da citação. Mais 
argumenta com a inaplicabilidade do disposto no art. 37.º do CPPT, por estarmos, não perante acto em 
matéria tributária, mas perante um acto processual.
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Daí que tenhamos enunciado as questões a apreciar e decidir nos termos em que o fizemos no 
ponto 1.8, como sendo as de saber se a sentença fez correcto julgamento quando considerou que não se 
verificava a nulidade da citação por falta de comunicação ao citando – chamado à execução fiscal por 
reversão na qualidade de responsável subsidiário – dos elementos essenciais da liquidação, em violação 
do disposto no n.º 4 do art. 22.º da LGT, e, na negativa, se deve considerar -se sanada essa nulidade por 
o ora Recorrente não ter usado a faculdade que lhe concede o n.º 1 do art. 37.º do CPPT.

2.2.2 DA NULIDADE DA CITAÇÃO
Como é sabido, os chamados à execução fiscal por reversão podem reclamar graciosamente ou 

impugnar judicialmente a liquidação que deu origem à dívida exequenda nos mesmo termos do devedor 
principal, motivo por que a citação daqueles deve incluir os elementos essenciais da liquidação, incluindo 
a fundamentação nos termos legais. É o que resulta do disposto no n.º 4 do art. 22.º do CPPT, que dispõe: 
«As pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja 
responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a 
notificação ou citação conter os elementos essenciais da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos 
termos legais». Bem se compreende que o legislador tenha consagrado essa exigência pois o revertido 
pode não conhecer, nem a tal está obrigado, esses elementos que lhe permitirão exercer o seu direito de 
defesa através do meio ou meios processuais adequados aos pedidos que entenda formular e às causas 
de pedir em que os fundamente.

Também a jurisprudência se tem vindo a pronunciar una voce no sentido de que a citação, em 
processo de execução fiscal, do responsável subsidiário, deve conter, para além dos elementos exigi-
dos na citação do executado originário, os elementos essenciais da liquidação que deu origem à dívida 
exequenda, incluindo a respectiva fundamentação (1).

No caso sub judice o órgão de execução fiscal deu a conhecer ao revertido, ora Recorrente, que a 
dívida exequenda tinha origem em IVA respeitante ao período de tributação entre 1 de Abril de 2005 e 
30 de Junho de 2005 (2.º trimestre), do montante de € 5.555,24 e cujo prazo voluntário para pagamento 
tinha terminado em 16 de Agosto de 2005 (cfr. facto provado sob o n.º 8).

É certo que não lhe comunicou que a dívida exequenda tinha origem numa autoliquidação, o que 
se nos afigura constituir um elemento essencial da liquidação, tanto mais que só assim estaria justificado 
o motivo por que não lhe fora comunicada a fundamentação desse acto. Na verdade, sendo o pagamento 
do imposto efectuado na sequência da autoliquidação efectuada pelo próprio contribuinte, como é a 
regra em sede de IVA [cfr. arts. 27.º e 41.º do Código do IVA (CIVA) (2)], para que o revertido possa 
exercer o seu direito de defesa importa que lhe seja comunicado tal facto, a fim de o mesmo saber que 
a fundamentação do acto não lhe deverá ser fornecida pela AT, como sucederá no caso de liquidação 
oficiosa, mas só poderá ser obtida junto do devedor originário.

Podemos, pois, concluir que na comunicação efectuada ao ora Recorrente foi omitida uma infor-
mação relevante, qual seja a respeitante à origem da dívida exequenda: autoliquidação ou liquidação 
oficiosa. Será que a omissão dessa formalidade constitui nulidade da citação?

Como tem vindo a esclarecer a jurisprudência, a irregularidade decorrente da falta de comunica-
ção dos elementos a que alude o n.º 4 do art. 22.º da LGT quando da citação só constituirá nulidade da 
citação, a conhecer mediante arguição pelos interessados dentro do prazo da oposição (equivalente à 
contestação em processo declarativo) e na execução fiscal (com eventual reclamação da decisão para 
o tribunal, nos termos do art. 276.º do CPPT), se puder prejudicar a defesa do citado (cfr. art. 198.º 
do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT e arts. 165.º, n.º 1, alínea a) e 203.º, n.º 1, do 
CPPT).

Na verdade, dispõe o art. 198.º do CPC, na parte que ora nos interessa considerar:
«1. Sem prejuízo do disposto no artigo 195.º, é nula a citação quando não hajam sido, na sua 

realização, observadas as formalidades prescritas na lei.
2. O prazo para a arguição da nulidade é o que tiver sido indicado para a contestação; sendo, 

porém, a citação edital ou não tendo sido indicado prazo para a defesa, a nulidade pode ser arguida 
quando da primeira intervenção do citado no processo.

[…]
4. A arguição só é atendida se a falta cometida puder prejudicar a defesa do citado».
Será que a referida falta de comunicação com a citação ao revertido, ora Recorrente, se a liquidação 

que deu origem à dívida exequenda era uma liquidação oficiosa ou uma autoliquidação é susceptível 
de prejudicar a defesa daquele e, por isso, constitui nulidade da citação?

Como se refere no acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo de 10 de Abril de 2002 (3), em face do n.º 4 do art. 198.º do CPC, «o que releva para efeito 
de saber se deve ser atendida a arguição de nulidade é a possibilidade de prejuízo para a defesa do exe-
cutado e não a existência de um prejuízo efectivo, como se depreende da utilização daquela expressão 
e não de outra como «quando tenha prejudicado a defesa do citado» ou, simplesmente «prejudicar a 
defesa do citado» ou outra semelhante»; pelo que para existir essa nulidade «não é exigível ao citado 
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que alegue e prove a existência de um concreto prejuízo para a sua defesa, bastando que se apure que, 
no caso, não é de afastar a possibilidade de ter ocorrido tal prejuízo.

No entanto, em face das razões de economia e de aproveitamento dos actos processuais que estão 
subjacentes ao regime de relevância de irregularidades de citação previsto naquele n.º 4 do art. 198.º 
do CPC, o que relevará não será uma mera possibilidade abstracta de prejuízo, a apreciar em face do 
tipo de falta praticada na efectivação da citação, mas sim a possibilidade de a falta ter prejudicado o 
citado no exercício dos seus direitos processuais.

Isto não significa, obviamente, que uma resposta negativa à questão da possibilidade de prejuízo 
seja dada em abstracto, se ele for inconcebível. O que excluem estes princípios de ordem pragmática, 
é que seja suficiente para concluir pela existência de nulidade uma resposta positiva a essa questão da 
possibilidade, que baste que seja abstractamente concebível a existência de prejuízo, mesmo que se 
demonstre que ele, apesar de possível, no caso concreto, acabou não ocorrer.

Nestes termos, é de concluir
que não se pode considerar afastada a relevância da falta por não ter sido alegado e provado que 

houve prejuízo, pois basta a possibilidade de ele ocorrer;
mas, se for de afastar a possibilidade de este prejuízo ter ocorrido no caso concreto, isto é, se for 

de concluir que ele não existiu, será de concluir pela não existência da nulidade» (4).
Ou seja, o que releva para efeito de saber se deve ser atendida a arguição de nulidade é a possi-

bilidade de prejuízo para a defesa do executado e não a existência de um prejuízo efectivo, pelo que 
uma vez apurada essa possibilidade de prejuízo passa a competir à exequente demonstrar factos que 
permitam concluir que o prejuízo acabou por não ocorrer. Como ficou dito no citado acórdão, «se é 
certo que […] para existir nulidade não é necessário que o citado alegue e prove a existência de pre-
juízo, também é de entender que se se fizer prova de que o prejuízo não existiu a arguição de nulidade 
não deve ser atendida».

Regressando ao caso sub judice: é certo que o Serviço de Finanças de Viana de Castelo, quando 
da citação do revertido, ora Recorrente, não lhe comunicou que a liquidação na origem da dívida exe-
quenda era uma autoliquidação.

Em abstracto, afigura -se -nos manifesta a possibilidade de tal omissão prejudicar a defesa do 
citado, pois, assistindo -lhe o direito de reclamar ou impugnar essa liquidação, ficaria sem saber se 
devia buscar a fundamentação desse acto junto da AT, caso se tratasse de uma liquidação oficiosa, ou 
junto da sociedade originária executada, caso estivesse perante uma autoliquidação. Aliás, nesta última 
situação, a impugnação judicial poderia até estar dependente de reclamação graciosa prévia, nos termos 
do disposto no art. 131.º do CPPT.

No entanto, no caso concreto, afigura -se -nos que ficou demonstrado que tal prejuízo não existiu. 
Na verdade, está demonstrado, por decisão judicial transitada em julgado (cfr. factos provados sob os 
n.ºs 3 e 4), que foi o ora Recorrente quem, na qualidade de representante da sociedade originária exe-
cutada, procedeu à autoliquidação que deu origem à dívida exequenda, tendo sido ele, nessa qualidade, 
que apresentou a declaração e apurou o montante do imposto a entregar ao Estado (bem como que, ao 
invés de proceder à entrega, se apropriou do mesmo). Ou seja, nunca poderia proceder a arguição da 
nulidade da citação com fundamento no desconhecimento pelo ora Recorrente da fundamentação da 
liquidação, uma vez que foi ele mesmo quem apresentou a declaração e procedeu ao apuramento do 
IVA, de que resultou imposto a entregar ao Estado, não podendo pois esgrimir com o desconhecimento 
da fundamentação dessa autoliquidação.

Nem se diga que o ora Recorrente, quando da citação, não tinha como saber se a dívida exequenda 
era a que tinha origem nessa autoliquidação ou se se tratava de liquidação oficiosa. Na verdade, com 
a citação foi -lhe comunicado qual o período a que se referia o imposto, o respectivo montante e qual 
o termo do prazo para o seu pagamento voluntário, elementos em face dos quais era inequívoco para 
o citando que a dívida exequenda tinha origem na autoliquidação que ficou demonstrado ter sido por 
ele efectuada na qualidade de representante da sociedade originária devedora.

Em face da origem da dívida exequenda – autoliquidação – também perde relevância a argumen-
tação aduzida relativamente à eventual caducidade do direito de liquidar que o Recorrente pretende ter 
ficado inibido de sindicar em face da falta de comunicação das datas em que foi efectuada a liquidação 
e notificada sociedade originária devedora.

Ficou, pois, demonstrado que da referida irregularidade quando da citação do ora Recorrente não 
resultou qualquer prejuízo para a sua defesa, motivo por que não pode considerar -se verificada a nuli-
dade da citação e, consequentemente, o recurso não pode ser provido, sendo de confirmar a sentença 
recorrida (5).

Resulta assim prejudicado o conhecimento da questão enunciada em (ii) no ponto 1.9.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Nos termos do n.º 4 do art. 22.º da LGT, a fim de permitir aos chamados à execução fiscal 

por reversão reclamar graciosamente ou impugnar judicialmente a liquidação que deu origem à dívida 
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exequenda, a citação daqueles deve incluir os elementos essenciais da liquidação, incluindo a funda-
mentação nos termos legais.

II  - A irregularidade decorrente da falta de comunicação desses elementos quando da citação só 
constituirá nulidade da citação, a conhecer mediante arguição pelos interessados dentro do prazo da 
oposição e na execução fiscal (com eventual reclamação da decisão para o tribunal, nos termos do 
art. 276.º do CPPT), se puder prejudicar a defesa do citado (cfr. art. 198.º do CPC e arts. 165.º, n.º 1, 
alínea a), e 203.º, n.º 1, do CPPT).

III  - O que releva para efeito de saber se deve ser atendida a arguição de nulidade é a possibilidade 
de prejuízo para a defesa do executado e não a existência de um prejuízo efectivo, pelo que uma vez 
apurada essa possibilidade de prejuízo passa a competir à exequente demonstrar factos que permitam 
concluir que o prejuízo acabou por não ocorrer.

IV  - Estando demonstrado (por decisão judicial transitada em julgado) que foi o revertido que, 
na qualidade de representante da sociedade originária executada, procedeu à autoliquidação que deu 
origem à dívida exequenda (tendo sido ele, nessa qualidade, quem apresentou a declaração e apurou o 
montante do imposto a entregar ao Estado, bem como que, ao invés de proceder à entrega, se apropriou 
do mesmo), o que ele bem sabia, não pode proceder a arguição da nulidade da citação em que este 
esgrime como fundamento o desconhecimento dos elementos respeitantes à liquidação.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Entre muitos outros e por mais recentes, vide os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

de 21 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 780/11, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 
22 de Março de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1587 a 1593 também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6ecf982bafef3dd08025791a00498902?OpenDocument;

de 20 de Dezembro de 2011, proferido no processo com o n.º 1037/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas 
disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f243ba2a246ce607802579810053dbce?Op
enDocument;

de 19 de Abril de 2012, proferido no processo com o n.º 569/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/da25a6a9659b5868802579f4005415dc?OpenDocument.

(2) Referimo -nos à versão do CIVA resultante da renumeração operada pelo Decreto -Lei n.º 102/2008, de 20 de Janeiro. 
Anteriormente, àqueles artigos correspondiam os artigos 26.º e 40.º.

(3) Proferido no processo com o n.º 26.503, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 8 de Março de 2004 
(http://www.dre.pt/pdfgratisac/2002/32220.pdf), págs. 1011 a 1018, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/
35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9138de2e682c91e580256b9f003453fc?OpenDocument.

(4) No mesmo sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e co-
mentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 7 ao artigo 165.º, pág. 139.

(5) Neste sentido, decidiu este Supremo Tribunal Administrativo no acórdão de 11 de Julho de 2012, proferido no processo 
com o n.º 599/12, do mesmo Recorrente, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f66cb9a617a770d080257a4000556ad7?OpenDocument. 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Verificação e graduação de créditos. Necessidade de garantir o contraditório. Ar-
tigo 245.º, n.º 2, do CPPT. Artigo 886.º do CPC.

Sumário:

Havendo outras reclamações de créditos ou tendo sido juntas as certidões de dívidas 
referidas no artigo 241.º do CPPT, o órgão de execução fiscal não pode proferir 
decisão de verificação e graduação de créditos sem que antes notifique o executado 
e os credores que reclamaram créditos, como o impõe expressamente o disposto 
no artigo 866.º do CPC, aplicável ex vi do artigo 246.º do CPPT e decorre dos 
princípios do contraditório (cfr. artigo 3.º, n.º 3, do CPC) e da igualdade dos meios 
processuais (artigo 98.º da LGT).
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Processo n.º 892/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco Popular Portugal, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 O “Banco Popular Portugal, S.A.”, credor reclamante num processo de execução fiscal (adiante 

Credor reclamante, Reclamante ou Recorrido), veio junto do Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Braga reclamar ao abrigo do disposto nos arts. 245.º, n.º 3, e 276.º a 278.º, do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (CPPT), da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Valença, que procedeu 
à verificação dos créditos reclamados e sua graduação com o crédito executado.

Sustentou, em síntese, que aquela decisão
(i) enferma de nulidade por falta de fundamentação;
(ii) enferma de nulidade por não ter sido observado o disposto no art. 866.º do Código de Processo 

Civil (CPC), uma vez que não foi notificado das demais reclamações deduzidas nos autos;
(iii) fez errada interpretação e aplicação da lei ao não ter reconhecido a totalidade dos créditos 

reclamados pelo Reclamante e ao ter reconhecido (e graduado) créditos fiscais provenientes de Imposto 
Municipal sobre Imóveis que, por não respeitarem o lapso temporal previsto no art. 744.º do Código 
Civil, não beneficiam de privilégio imobiliário especial.

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou a reclamação judicial proce-
dente. Isto, em síntese, porque, entendendo conhecer prioritariamente da questão da invocada falta de 
notificação ao Credor reclamante dos demais créditos reclamados, considerou que a omissão dessa 
formalidade – imposta na lei (art. 866.º do CPC, aplicável ex vi do art. 246.º do CPPT) e susceptível de 
influir na decisão a proferir – constitui nulidade, a determinar a anulação de todos os actos praticados 
ulteriormente, inclusive a decisão reclamada, tudo nos termos do art. 201.º do CPC. Em consequência, 
considerou prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas.

1.3 A Fazenda Pública não se conformou com essa sentença e dela recorreu para este Supremo 
Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento de interposição do recurso a respectiva 
motivação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«1. A questão a decidir nos presentes autos consiste em saber se o órgão da execução fiscal, no 
âmbito da verificação e reclamação de créditos (artigo 245.º do CPPT) está obrigado a notificar o re-
clamante, nos termos do disposto no artigo 866.º do CPC, ex vi do artigo 246.º do CPPT, ou se, pelo 
contrário, havendo reclamações de créditos ou juntas as certidões de dívida referidas no artigo 241.º do 
CPPT, procede de imediato à verificação e graduação de créditos, dela notificando todos os credores 
que reclamaram créditos.

2. A sentença recorrida considerou que, não obstante as alterações legislativas introduzidas pela 
Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, aos artigos 97.º n.º 1 o), 151.º n.º 1, 243.º, 245.º e 278.º, todos do CPPT, 
a referida Lei manteve inalterado o artigo 246.º do CPPT, que estipula que, nas reclamações de crédi-
tos, observar -se -ão as disposições do Código de Processo Civil e que o órgão de execução fiscal, ao 
proferir a decisão de verificação e graduação de créditos, sem dar conhecimento ao credor reclamante 
dos outros créditos verificados e graduados, nomeadamente pertencentes à Fazenda Pública, omitiu 
uma formalidade que a lei prescreve (artigo 866.º do CPC) e que tem influência na decisão da causa.

3. Ressalvado o devido respeito que nos merece, entendemos que a douta sentença padece de erro 
de julgamento decorrente de uma incorrecta interpretação e aplicação da norma contida no artigo 245.º, 
n.ºs 2 e 3, do CPPT.

4. Atendendo aos princípios que regem a interpretação das leis, consagrados no artigo 9.º do Código 
Civil (CC), e à dupla função contida na letra da lei, como ponto de partida e limite da interpretação 
(cfr. n.º 2 do art. 9.º do CC), diremos que do teor literal da norma se extrai a obrigação legal do órgão 
de execução fiscal, havendo reclamações de créditos ou tendo sido juntas as certidões de dívidas refe-
ridas no artigo 241.º do CPPT, proceder à verificação e graduação de créditos, dela notificando todos 
os credores que reclamaram créditos.

5. De acordo com o n.º 3 da referida disposição legal, os credores podem reclamar da verificação 
e graduação de créditos nos termos e prazos previstos nos artigos 276.º e seguintes.

6. Resulta da interpretação da letra da lei (elemento literal), no sentido que, a nosso ver, mais 
adequadamente exprime a motivação do legislador, que o órgão da execução fiscal procede à verifi-
cação e graduação de créditos imediata e subsequentemente à apresentação das reclamações e junção 
das certidões referidas no artigo 241.º do CPPT, sem prévia notificação dos credores reclamantes e do 
executado para a impugnação dos créditos reclamados, a que se refere o art. 866.º do CPC.

7. A solução oposta, no sentido de que o órgão de execução fiscal deve dar cumprimento ao dis-
posto no art. 866.º do CPC, ex vi do art. 246.º do CPPT (não alterado pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12), 
parece -nos, com o devido respeito, que muito dificilmente se poderá compatibilizar, por um lado, com 
as notificações a efetuar pela secretaria do tribunal, nomeadamente ao exequente, e bem assim com 
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a possibilidade deste poder impugnar as reclamações, atendendo a que o exequente é o próprio órgão 
de execução fiscal.

8. Por outro lado, e principalmente, tal solução não se coaduna com a natureza jurisdicional do 
julgamento, no caso de a verificação de algum dos créditos impugnados depender de produção de 
prova, o qual seguirá o regime aplicável ao processo sumário de declaração, conforme determina o 
artigo 868.º do CPC.

9. A aplicação do art. 866.º do CPC poderá, neste sentido, configurar uma ilegalidade, por violação 
do disposto no n.º 2 do artigo 202.º da CRP, atento o âmbito da função jurisdicional dos tribunais nela 
consagrado, nomeadamente a competência para dirimir os conflitos de interesses públicos e privados, 
atinentes à verificação dos créditos impugnados, pelo órgão de execução fiscal.

10. As alterações introduzidas pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, aos artigos 97.º n.º 1 o), 151.º 
n.º 1, 243.º, 245.º e 278.º do CPPT, não obstam a que, a final, em caso de reclamação do ato do órgão 
de execução fiscal, a decisão da verificação e graduação de créditos caiba ao tribunal, como expressa-
mente resulta do disposto no artigo 247.º do CPPT.

11. Com efeito, de acordo com o disposto no n.º 1 daquele artigo 247.º do CPPT, Os processos 
que tiverem subido ao tribunal tributário de 1.ª instância, em virtude de reclamação da decisão do órgão 
da execução fiscal, para a decisão da verificação e graduação de créditos, são devolvidos ao órgão da 
execução fiscal após o trânsito em julgado da decisão, sendo também ao tribunal a quem compete a 
liquidação, nos termos do n.º 2 do referido artigo (sublinhado nosso).

12. A respeito da competência para conhecer da matéria relativa à verificação e graduação de 
créditos, o STA já se pronunciou em diversos e recentes acórdãos, de que se dá como exemplo o profe-
rido no recurso n.º 0362/11, cuja jurisprudência foi uniformemente seguida nos posteriores arestos, no 
sentido de que as alterações introduzidas pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, apenas respeitam à forma 
ou via processual de proceder à verificação e graduação de créditos no âmbito do processo judicial de 
execução fiscal, e não contendem com as normas respeitantes à competência dos tribunais tributários 
ou com o poder jurisdicional conferido aos magistrados destes tribunais de aplicar o direito aos litígios 
que surjam no âmbito de processos de execução fiscal, já que estes processos executivos continuam a 
estar na dependência do juiz do tribunal tributário, mesmo na fase em que correm perante as autorida-
des administrativas, e ele continua a deter poder jurisdicional para apreciar a matéria da verificação e 
graduação de créditos (agora através da forma processual da reclamação judicial), embora só após a 
pronúncia do órgão da execução, e, portanto, através de uma forma processual – razão por que se pode 
continuar a afirmar que as execuções instauradas no serviço de finanças e os inerentes actos de verifi-
cação e graduação de créditos continuam a ser da competência do tribunal tributário (negrito nosso).

13. O credor reclamante, de acordo com o regime legal em vigor após a Lei n.º 55 -A/2010, de 
31/12, poderá proceder à impugnação dos créditos reclamados perante o tribunal tributário através da 
forma processual de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução fiscal, nos termos do 
disposto no artigo 276.º, por força do n.º 3 do artigo 245.º do CPPT, cabendo ao tribunal decidir sobre 
a verificação e graduação dos créditos.

14. O artigo 246.º do CPPT «Disposições aplicáveis à reclamação de créditos» não foi alterado 
pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, ou seja, manteve a redacção inicial que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 433/99, de 26/10 (diploma que aprovou o CPPT), correspondente ao artigo 334.º do anterior Có-
digo de Processo Tributário (CPT), o que, até então (01 -01 -2011) se justificava em face de os atos de 
verificação e graduação de créditos decorrerem totalmente no tribunal tributário de 1.ª instância (cfr. 
art. 49.º n.º 1 d) do ETAF, com a redacção anterior à Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12), como processo 
judicial autónomo.

15. Razões que se prendem com a celeridade e simplicidade do incidente de verificação e graduação 
de créditos (elemento teleológico), motivaram a opção do legislador de alterar a forma processual ade-
quada para o conhecimento da matéria da verificação e graduação de créditos, deixando de ser efetuada 
através do processo judicial de verificação e graduação de créditos e passando a ser efetuada através 
do meio processual da reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT, dado que a sua tramitação como 
fase processual da instância executiva perante o órgão da execução fiscal, permitirá uma diminuição do 
tempo de pagamento dos valores das vendas aos credores graduados (privados, públicos e aos próprios 
devedores), caso não haja lugar a reclamação.

16. Concluímos, assim, que, por incorrecta interpretação e aplicação da norma contida no ar-
tigo 245.º, n.ºs 2 e 3, do CPPT, terá sido feito errado julgamento.

Termos em que, concedido provimento ao recurso, deverá a douta sentença recorrida ser revogada 
e a reclamação ser julgada improcedente».

1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.
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1.5 A Reclamante contra alegou e, subsidiariamente, requereu a ampliação do objecto do recurso. 
Resumiu a sua posição nas seguintes proposições conclusivas:

«I  - A Fazenda Pública veio agora recorrer da decisão proferida pelo Tribunal a quo, defendendo 
a inaplicabilidade do disposto no art. 866.º do CPC aos processos de execução fiscal, após as alterações 
produzidas pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12.

II  - Não lhe assiste qualquer razão, porquanto a sentença em crise é perfeitamente esclarecedora 
e, como tal, deverá ser mantida na íntegra.

III  - Conforme bem referiu a sentença em sindicância, mesmo com a actual redacção do n.º 2 do 
artigo 245.º do CPPT, o órgão de execução fiscal está obrigado a cumprir o princípio do contraditório, 
enunciado no n.º 3 do art. 3.º do CPC, após a dedução das reclamações e junção das certidões referi-
das no art. 241.º, isto porque, não obstante as recentes alterações legislativas, a referida lei manteve 
inalterado o art. 246.º do CPPT, que estipula que, nas reclamações de créditos, observar -se -ão as esti-
pulações do CPC.

IV  - A Fazenda afirma que a interpretação literal do n.º 2 do art. 245.º aponta no sentido da imediata 
produção da decisão de verificação e graduação de créditos, sem mencionar a obrigação de notificação 
dos demais credores reclamantes das reclamações deduzidas pelos demais.

V  - Não colhe tal argumento, na medida em que o legislador não necessitaria de prever expres-
samente algo que já está previsto na legislação aplicável subsidiariamente, id est, o art. 866.º do CPC.

VI  - O cuidado do legislador ao redigir esta norma, embora não se trate de redacção totalmente 
feliz, foi apenas o de frisar a transferência para o órgão de execução da competência para verificar e 
graduar os créditos reclamados, mantendo inalterado o que não era de alterar.

VII  - Se ao reclamante não for dada a oportunidade de sindicar os créditos reclamados pelos de-
mais credores, inclusive pela Fazenda Nacional, não pode certificar -se da exigibilidade dos mesmos, 
nem apreciar, entre outras questões, da tempestividade da junção aos autos de execução das certidões 
de dívida dos serviços periféricos que valem por reclamações.

VIII  - Tal factualidade redunda na violação do princípio constitucional da igualdade, na vertente da 
privação do exercício de direitos previstos nos artigos 13.º e 20.º C R Portuguesa, uma vez que impede 
a verificação pelos interessados da correcção da liquidação e o consequente direito de reclamação e 
recurso.

IX  - Pelo que, deverá improceder na íntegra o recurso da Fazenda Pública, mantendo -se a decisão 
recorrida neste domínio.

X  - Quanto à ampliação do recurso ao abrigo do disposto no artigo 684.º -A n.º 2 do CPC, dir -se -á 
que o órgão de execução fiscal não fundamentou a decisão de não reconhecimento aludidos créditos, 
seja na própria decisão de verificação e graduação seja por notificação autónoma.

XI  - Ao prescindir da fundamentação da decisão de graduação, o órgão de execução ocultou todo 
o processo decisório que subjaz a tal decisão e que lhe dá esteio, coarctando ao Recorrente a possibi-
lidade de o contraditar.

XII  - A decisão em preço é nula por violação do dever de fundamentação a que a administração 
tributária está vinculada nos termos do art. 268.º da Constituição da República, do art. 77.º da Lei Geral 
Tributária».

Concluiu com o pedido de que seja negado provimento ao recurso ou, subsidiariamente e ao abrigo 
do disposto no art. 684.º -A, n.º 1, do CPC, de que seja apreciado o fundamento que invocou também 
na reclamação judicial – a falta de fundamentação da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de 
Valença que procedeu à verificação e graduação de créditos –, e que o Juiz do Tribunal a quo julgou 
prejudicada.

1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 
Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso e de que é de «confirmar o decidido quanto à anulação dos actos posteriormente praticados, 
mais sendo de julgar como prejudicado o conhecimento da questão da falta de fundamentação que foi 
também suscitada na resposta apresentada pelo Banco Popular». Isto, em síntese, porque considera 
que, pese embora as alterações introduzidas no regime da verificação e graduação de créditos pela Lei 
n.º 55 -A/2010, a AT, sendo «chamada, em primeira linha, a decidir as reclamações de créditos», não 
foi dispensada do cumprimento das formalidades previstas no art. 866.º, n.º 1, do CPC, sempre que tal 
se impuser, norma esta cuja aplicação subsidiária é imposta pelo art. 246.º do CPPT e em obediência 
aos princípios do contraditório e da igualdade de armas.

1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.8 As questões a apreciar e decidir são
(i) se a sentença fez correcto julgamento quando considerou que se verificava a nulidade por falta 

da notificação ao Credor reclamante das demais reclamações de créditos, o que determinou a anulação 
de todos os actos ulteriores a essa omissão, inclusive a decisão administrativa de verificação e graduação 
de créditos, o que passa por indagar se a lei impõe essa notificação; na negativa,
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(ii) se essa decisão enferma de falta de fundamentação (conclusões X a XII das alegações do 
Recorrido).

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
2.1.1 A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Considero provados os seguintes factos, com relevância para a decisão, com base na prova 

documental junta aos autos:
• A 16.10.2010, o “Banco Popular Portugal” apresentou reclamação de créditos, por apenso à 

execução fiscal n.º 2330200401003127 e aps., a correr termos no Serviço de Finanças de Valença, 
contra Juan Manuel Patiño Cores, nif. …………………, cfr. apenso;

• A 27.10.2003, foi a Fazenda Pública notificada nos termos do disposto no art. 243.º do CPPT, 
cfr. fls. 84 e 85 do apenso;

• Por decisão judicial de 18.03.2011, foi determinada a remessa dos autos ao Serviço de Finanças 
para aí serem tramitados, tendo em consideração as alterações levadas a cabo pela Lei n. 55 -A/2010, 
de 31/12, cfr. fls. 93 a 96 do apenso;

• O órgão de execução fiscal proferiu decisão de graduação e verificação de créditos, cujo teor se 
dá aqui por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, cfr. fls. 41 a 44 dos autos;

• A 8.03.2012, o reclamante foi notificado da decisão, cfr. fls. 39 e 40 dos autos.
Inexistem quaisquer outros factos provados ou não provados com relevância para a decisão da 

causa».
2.1.2 Na sentença foram ainda dados como assentes os seguintes factos, ainda que não na parte 

em que o Juiz se propôs efectuar o julgamento da matéria de facto (1), mas já na parte que sujeitou à 
epígrafe «O DIREITO»:

«[…] a decisão de verificação e graduação de créditos foi proferida sem que, antes, fosse dado 
conhecimento ao credor reclamante dos outros créditos verificados e graduados, nomeadamente per-
tencentes à fazenda pública»

(cfr. pág. 5 da sentença, a fls. 85).
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
No âmbito de uma execução fiscal, o Serviço de Finanças de Valença proferiu decisão de verifi-

cação e graduação de créditos sem que previamente tenha notificado o Credor reclamante dos demais 
créditos reclamados, no caso pela Fazenda Pública.

O Credor reclamante insurgiu -se contra essa decisão administrativa mediante reclamação judicial. 
Para além do mais, invocou a nulidade decorrente da falta da sua notificação dos demais créditos re-
clamados, o que o impediu de sindicar os requisitos da admissibilidade e eventual lugar na graduação 
desses créditos. Invocou ainda a falta de fundamentação da decisão reclamada.

O Juiz do Tribunal de 1.ª instância, deferindo a reclamação, julgou verificada a nulidade decorrente 
da falta de notificação ao Reclamante dos demais créditos reclamados e, em consequência, anulou todos 
os actos ulteriores a essa omissão, incluindo a decisão reclamada.

Dessa decisão recorreu para este Supremo Tribunal Administrativo a Fazenda Pública com o 
argumento de que a lei não impõe a notificação considerada em falta.

Nas contra alegações, e a título subsidiário, o Recorrido pediu o alargamento do âmbito do recurso 
à questão da falta de fundamentação da decisão administrativa reclamada.

Daí que tenhamos enunciado as questões a apreciar e decidir nos termos em que o fizemos no 
ponto 1.8.

2.2.2 DA NECESSIDADE DO RESPEITO PELO CONTRADITÓRIO EM SEDE DE VERIFI-
CAÇÃO E GRADUAÇÃO DE CRÉDITOS

Como tem vindo a ser reiteradamente afirmado por este Supremo Tribunal Administrativo, numa 
corrente jurisprudencial uniforme iniciada com o acórdão de 6 de Julho de 2011, proferido no processo 
com o n.º 362/11 (2)-(3), que passamos a transcrever, a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, para 
além das alterações introduzidas nos arts. 49.º, n.º 1, alínea d), e 49.º -A, n.ºs 1, alínea c), 2, alínea c), e 
3, alínea c), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, «alterou os arts 97.º, alínea o), 151.º, 
n.º 1, 243.º, 245.º, 247.º e 278.º, todos do CPPT, do seguinte modo:

– a alínea o) do artigo 97.º eliminou, como espécie processual, o processo judicial tributário de 
verificação e graduação de créditos, substituindo -o pelo processo judicial tributário de reclamação da 
decisão da verificação e graduação de créditos;

– o n.º 1 do artigo 151.º eliminou a referência à verificação e graduação de créditos como espécie 
processual da competência dos tribunais tributários;

– o artigo 243.º, que regulava o prazo para o Representante da Fazenda Pública reclamar os seus 
créditos no aludido processo judicial, foi revogado;

– os artigos 245.º e 247.º e 278.º vieram estabelecer e disciplinar a nova forma processual de 
proceder à verificação e graduação de créditos – determinando a sua tramitação dentro do processo 
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executivo, presidida e decidida pelo órgão da execução fiscal, com possibilidade de utilização da re-
clamação para tribunal da verificação e graduação de créditos realizada por esse órgão.

Esta breve exposição revela as significativas alterações de regime produzidas com a Lei 
n.º 55 -A/2010, e denuncia a vontade do legislador de fazer desaparecer da ordem judiciária a espécie 
processual “verificação e graduação de créditos”, que detinha autonomia estrutural relativamente ao 
processo de execução fiscal (embora funcionalmente subordinado a ele) e que corria como processo 
judicial autónomo no Tribunal Tributário de 1ª instância, classificada na 9ª espécie pela deliberação do 
Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais de 30.05.2005 (Cfr. D.R. II Série, de 16 de 
Junho de 2005). E evidencia a opção legislativa de que os actos de verificação e graduação de créditos 
decorram no seio do processo executivo (que é já um processo de natureza judicial – artigo 103.º da 
LGT), como fase processual da instância executiva, sendo a sua tramitação realizada pelo órgão da 
execução, que fará, em primeira linha, a verificação e graduação de créditos, com possibilidade de 
ulterior reclamação para tribunal pelos interessados, nos termos dos artigos 276.º e 278.º do CPPT, 
passando, assim, esta reclamação judicial a constituir a via de conhecimento jurisdicional da matéria, 
isto é, a forma de exercer a tutela jurisdicional no que toca à verificação e graduação de créditos.

Trata -se, pois, de alteração de normas estritamente adjectivas, que dizem respeito à forma ou 
via processual de proceder à verificação e graduação de créditos no âmbito do processo judicial de 
execução fiscal, e não de normas respeitantes à competência dos tribunais tributários ou de normas que 
contendam com o poder jurisdicional conferido aos magistrados destes tribunais de aplicar o direito 
aos litígios que surjam no âmbito de processos de execução fiscal, já que estes processos executivos 
continuam a estar na dependência do juiz do tribunal tributário, mesmo na fase em que correm perante 
as autoridades administrativas, e ele continua a deter poder jurisdicional para apreciar a matéria da 
verificação e graduação de créditos (agora através da forma processual da reclamação judicial), em-
bora só após a pronúncia do órgão da execução, e, portanto, através de uma forma processual diversa 
– razão por que se pode continuar a afirmar que as execuções instauradas no serviço de finanças e 
os inerentes actos de verificação e graduação de créditos continuam a ser da competência do tribunal 
tributário».

A menos feliz redacção dada ao n.º 2 do art. 245.º – «Havendo reclamações ou juntas as certidões 
referidas no artigo 247.º, o órgão de execução fiscal procede à verificação e graduação de créditos» 
– permite, prima facie, que se sustente, como o faz a Recorrente, que a verificação e graduação de 
créditos seria feita imediatamente a seguir à junção ao processo das reclamações e certidões referidas 
no art. 241.º, sem prévia audição das partes e do executado sobre a matéria.

No entanto, salvo o devido respeito, essa posição não resiste a uma mais cuidada análise. Sobre 
a questão, permitimo -nos citar JORGE LOPES DE SOUSA que, sob a epígrafe «Necessidade de 
observância do princípio do contraditório» (4), demonstra inequivocamente o vício em que assenta 
aquela tese:

«[…] sendo inequívoco que a verificação de créditos e graduação de créditos envolve a resolução 
de questões de direito e de facto, o princípio do contraditório, enunciado no art. 3.º, n.º 3, do CPC, 
aplicável à globalidade dos actos do processo de execução fiscal, por ser um processo com natureza 
judicial na sua totalidade, mesmo na parte que é processada pela administração tributária (art. 103.º, 
n.º 1, da LGT), proíbe que, salvo caso de manifesta desnecessidade, sejam decididas questões de direito 
ou de facto, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem. Por outro 
lado, trata -se de um princípio que é de «observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo».

À mesma conclusão conduz o principio da «igualdade de meios processuais», enunciado no art. 98.º 
da LCT, que estabelece que «as partes dispõem no processo tributário de iguais faculdades e meios de 
defesa», o que supõe que à invocação pelos reclamantes das suas razões para verem reconhecidos e 
graduados os seus créditos, seja proporcionada aos outros interessados, designadamente os outros 
credores e ao executado, a possibilidade de as rebaterem.

De resto, aquela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, manteve em vigor o art. 246.º do CPPT em 
que se estabelece que «na reclamação de créditos observar -se -ão as disposições do Código de Processo 
Civil, mas só é admissível prova documental», o que não deixa margem para dúvidas sobre esta questão 
de a decisão de verificação e graduação de créditos ser ou não imediata subsequente à apresentação 
das reclamações e junção das certidões, pois esta remissão conduz directamente a aplicação do regime 
dos arts. 866.º a 868.º do CPC, em que se prevê que a verificação de créditos, quando há necessidade 
de produção de prova, siga os termos do processo sumário de declaração.

Por outro lado, embora neste art. 246.º do CPPT se faça restrição dos meios probatórios à prova 
documental, esta limitação será inconstitucional, se aplicada a casos em que o direito real de garantia 
não pode ser provado apenas por prova desse tipo, pelo que uma interpretação do art. 245.º n.º 2, 
do CPPT no sentido de ser proferida decisão de verificação e graduação de créditos imediatamente 
a seguir à apresentação das reclamações de créditos e junção das certidões referidas no art. 241.º, 
obstando à produção de prova não documental e sua discussão, seria materialmente inconstitucional 
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por incompaginável com o princípio do acesso aos tribunais para defesa de direitos (art. 20.º, n.º 1, 
da CRP)».

Salvo o devido respeito, as objecções feitas pela Recorrente a este entendimento não colhem.
Desde logo, não pode sustentar -se que a letra do n.º 2 do art. 245.º do CPPT determine, como 

sustenta a Recorrente, que «o órgão da execução fiscal procede à verificação e graduação de créditos 
imediata e subsequentemente à apresentação das reclamações e junção das certidões referidas no 
artigo 241.º do CPPT, sem prévia notificação dos credores reclamantes e do executado para a impug-
nação dos créditos reclamados». O que a norma diz é, tão só, que «[h]avendo reclamações ou juntas 
as certidões referidas no artigo 247.º, o órgão de execução fiscal procede à verificação e graduação 
de créditos». Ou seja, a norma não regula exaustivamente a tramitação da verificação e graduação 
de créditos, antes consagra que essa tramitação, designadamente a decisão, será feita pelo órgão da 
execução fiscal (com possibilidade de ulterior reclamação para tribunal pelos interessados, nos termos 
dos arts. 276.º e 278.º do CPPT).

Não tinha a norma que referir expressamente a necessidade de, previamente à decisão de verificação 
e graduação de créditos, se notificar os reclamantes das demais reclamações, pela simples razão de que, 
como ficou já referido, tal imposição resultava já, mediante remissão expressa operada pelo art. 246.º 
do CPPT – que quedou inalterado pela Lei n.º 55 -A/2010 – para o art. 866.º do CPC, que determina 
que «[f]indo o prazo para a reclamação de créditos, ou apresentada reclamação nos termos do n.º 3 
do artigo 865.º, dela são notificados, pela secretaria do tribunal, o executado, o exequente, os credores 
reclamantes e o cônjuge do executado, caso se tenha oposto à execução ou à penhora nos termos do 
n.º 1 do artigo 864.º -A, aplicando -se à notificação do executado o artigo 235.º, devidamente adaptado, 
sem prejuízo de a notificação se fazer na pessoa do mandatário, quando constituído».

Essa notificação é condição necessária e imprescindível ao exercício do direito de impugnação, 
não fazendo sentido que um crédito possa ser verificado sem que se tenha concedido aos interessados 
(executado e outros credores reclamantes) a possibilidade de o impugnar.

Questão diversa, mas que ora não cumpre abordar, é a da eventual inconstitucionalidade do n.º 1 
do art. 245.º, n.º 1, do CPPT, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55 -A/2010, na medida em que 
comete ao órgão da execução fiscal a verificação dos créditos nos casos em que tenha havido impugna-
ção, por violação do disposto no art. 202.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa (5)-(6). Em 
todo o caso, sempre diremos que a conformidade constitucional do preceito poderá estar assegurada 
pela possibilidade de reclamação judicial dessa decisão, garantida pelo n.º 3 do art. 245.º do CPPT.

As invocadas razões de celeridade e simplicidade que presidiram às alterações legislativas em 
sede de verificação e graduação de créditos não permitem concluir que o legislador tivesse pretendido 
que o órgão da execução fiscal pudesse proceder à verificação sem que previamente assegurasse o con-
traditório; e, se o tivesse pretendido, para além das manifestas objecções que se suscitariam do ponto 
de vista da conformidade constitucional de uma tal solução, um tão grave entorse aos princípios gerais 
do processo judicial – e, nunca é demais recordá -lo, estamos no âmbito de um processo de natureza 
judicial (cfr. art. 103.º da LGT) – por certo teria ficado expressamente consagrado na letra da lei (cfr. 
art. 9.º, n.º 3, do Código Civil).

Por estes motivos, o recurso não pode proceder, ficando assim prejudicado o conhecimento da 
questão suscitada a título subsidiário pelo Recorrido.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
Havendo outras reclamações de créditos ou tendo sido juntas as certidões de dívidas referidas no 

art. 241.º do CPPT, o órgão de execução fiscal não pode proferir decisão de verificação e graduação 
de créditos sem que antes notifique o executado e os credores que reclamaram créditos, como o impõe 
expressamente o disposto no art. 866.º do CPC, aplicável ex vi do art. 246.º do CPPT e decorre dos 
princípios do contraditório (cfr. art. 3.º, n.º 3, do CPC) e da igualdade dos meios processuais (art. 98.º 
da LGT).

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Embora a lei não imponha que o julgamento da matéria de facto seja feito de forma destacada, a praxis judiciária 
instituiu esse procedimento como boa prática.

(2) Publicado no Apêndice ao Diário da República, de 22 de Março de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), 
págs. 1190 a 1195, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ed2b6db93f9c37
01802578c700527379?OpenDocument.
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(3) No mesmo sentido decidiram, entre outros, os seguintes acórdãos
- de 6 de Julho de 2011, no processo com o n.º 384/11;
- de 13 de Julho de 2011, nos processos com os n.ºs 361/11, 392/11, 393/11, 394/11, 395/11, 398/11, 445/11, 451/11, 

466/11, 476/11, 492/11, 499/11, 500/11, 510/11, 511/11, 521/11, 522/11, 561/11, 580/11, 594/11, 595/11, 597/11 e 632/11;
- de 14 de Setembro de 2011, processos com os n.ºs 588/11 e 623/11;
- de 28 de Setembro de 2011, processo com o n.º 704/11;
- de 12 de Outubro de 2011, processos com os n.º s 516/11, 687/11 e 703/11.

(4) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 
6.ª edição, volume IV, anotação 2 b1) ao artigo 245.º, págs. 69/70.

(5) Sobre a questão, desenvolvidamente, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit, volume IV, anotação 2 b2) ao artigo 245.º, 
págs. 70/71.

(6) A nosso ver, melhor teria sido, a fim de evitar dúvidas sobre a conformidade constitucional e a duplicação de esforços 
que facilmente se adivinha, que a opção do legislador tivesse sido a de apenas permitir que a decisão de verificação e graduação 
de créditos fosse proferida pelo órgão de execução fiscal no caso de não haver impugnação das reclamações, reservando essa 
decisão para o tribunal no caso contrário. 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Compensação de créditos. Indeferimento da garantia oferecida. Acto 
consequente.

Sumário:

 I — Tendo sido apresentada impugnação judicial da dívida compensada e encontrando-
-se pendente reclamação judicial da decisão do Chefe do Serviço de Finanças que 
indeferiu a garantia oferecida para suspender a execução, não pode operar -se a 
compensação por iniciativa da Administração tributária nos termos do n.º 1 do 
artigo 89.º do CPPT.

 II — Mesmo que assim não se entendesse, o facto de posteriormente à compensação 
o acto de indeferimento da garantia (fiança) oferecida ter sido definitivamente 
anulado, sempre tornaria nula a decisão de compensação, ex vi do disposto na 
alínea i) do n.º 2 do artigo 133.º do Código de Procedimento Administrativo, 
enquanto acto consequente do acto de indeferimento da garantia oferecida.

Processo n.º 895/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: SONAE INVESTIMENTOS 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 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal do Porto, de 4 de Julho de 2012, que, julgou procedente a reclamação deduzida por SONAE 
INVESTIMENTOS SGPS, S.A. contra a decisão de compensação de dívidas efectuada pela Adminis-
tração tributária no processo de execução fiscal n.º 1805201001157345, no montante de €286.578,55, 
anulando -a, para o que apresenta as seguintes conclusões:

A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação 
deduzida nos termos do disposto no art.º 276º do CPPT, contra o ato de compensação efectuado no 
PEF com o n.º 1805201001157345 (PEF), que corre termos no SF da Maia contra Modelo, SGPS, SA, 
pessoa colectiva n.º 500.277.826, incorporada, por fusão, pela aqui reclamante,

B. Sendo o seu fundamento a ilegalidade da compensação efectuada pela administração tributária 
(AT), em conformidade com o artº 89º do CPPT, por violação do disposto no artº 89º do CPPT, por 
violação do disposto no artº 169º do mesmo diploma legal.

C. Decidiu, a final, o Mmo Juiz do Tribunal a quo pela ilegalidade do ato de compensação efectu-
ado, porquanto “embora não se possa afirmar que a dívida exequenda se mostra garantida nos termos do 
art. 169.º do CPPT, face à não aceitação de garantia, a questão da sua admissibilidade ainda está a ser 
apreciada em sede jurisdicional, não estando o órgão de execução fiscal legitimado a tomar qualquer 
providência executiva, compensação incluída, na pendência da reclamação”,
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D. Decisão com a qual, com a ressalva do sempre devido respeito, não pode a Fazenda Pública 
conformar -se, porquanto entende que os autos demonstram o integral preenchimento dos aludidos 
requisitos para que a AT efetive a compensação operada.

E. Ab initio importa salientar que pelo conspecto da douta sentença sob recurso se constata a 
verificação de um erro material, de escrita, resultantes de lapso manifesto, que importa rectificar, em 
conformidade com o disposto no art. 667º do Código de Processo Civil (CPC),

F. Uma vez que, a fls. 11, não obstante se referir que a reclamação dos atos do órgão de execução 
fiscal, apresentada em 2011/08/08, contra o despacho que indeferiu à reclamante a garantia oferecida 
sob a forma de fiança, foi registada nesse Tribunal sob o n.º 2615/11.2BEPRT, o certo é que a mesma 
correu termos sob o n.º 2615/11.4BEPRT.

G. Continuando, diga -se que a AT está vinculada a aplicar os créditos do contribuinte na compen-
sação das suas dívidas, como forma de extinção das obrigações (cfr. artº 847º n.º 1 do CC), prevendo 
o artº 40º da LGT, no seu n.º 2, expressamente, a compensação de créditos tributários como forma de 
extinção da obrigação tributária.

H. Por outro lado, o art.º 52.º da LGT impede a suspensão da cobrança da prestação tributária, 
efectuada no processo de execução fiscal, salvo nos casos de pagamento em prestações ou reclamação, 
recurso, impugnação da liquidação ou oposição à execução que tenha por objecto a ilegalidade ou 
inexigibilidade da dívida exequenda, sempre que exista garantia idónea nos termos das leis tributárias.

I. Por seu turno, o art.º 89.º do CPPT, dispõe no seu n.º 1, que os créditos do executado resultan-
tes, designadamente, de reembolso, são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas 
à mesma AT, exceto se, nomeadamente, se encontrar pendente qualquer um daqueles meios graciosos 
ou judiciais ou estar a dívida a ser paga em prestações,

J. Desde que, contudo, a dívida exequenda se mostre garantida nos termos do disposto no 
art.º 169º.

K. Por sua vez, o artº 169º do CPPT condiciona a suspensão da execução à constituição de garantia 
nos termos do art.º 195.º ou à sua prestação, nos termos do artº 199.º

L. Acontece que, o respeito pelos princípios da igualdade e da proibição do arbítrio impõem à 
AT a proibição de concessão de moratórias, bem como a suspensão da execução fiscal fora dos casos 
previstos na lei (cfr. art.ºs 36º, nº3 da LGT e 85.º do CPPT), por força do princípio da indisponibilidade 
dos créditos tributários, genericamente enunciado no art.º 30.º da LGT.

M. Assume, pois, a suspensão da execução fiscal um carácter claramente excepcional, designa-
damente, tendo em conta os estritos termos e exigências reveladas pelos princípios da vinculação à lei 
na actividade administrativa tributária e da indisponibilidade dos créditos fiscais e proibição da con-
cessão de moratórias no seu pagamento, mormente se estiverem vencidos, afasta -se quaisquer juízos 
de oportunidade daquela mesma atividade.

N. É o que decorre, afinal, da alínea b) do n.º 1 do art.º 89º do CPPT, a contrario, que impõe que 
a AT efetue a aplicação de um crédito do executado na compensação das suas dívidas tributárias, desde 
que a dívida não se mostre garantida nos termos do artº 169º do CPPT, mesmo que esteja pendente 
processo judicial.

O. Ora, in casu, com a prestação de garantia sob a forma de fiança não ficou o órgão de execução 
fiscal investido, desde logo, na obrigação de suspensão da execução, constatando -se que a compen-
sação controvertida é legítima face à lei, designadamente ao disposto no artº 89º do CPPT, já que se 
encontravam reunidos os pressupostos ali exigidos e, no momento da prática do ato controvertido, não 
obstante a reclamante ter oferecido garantia, não se mostrava o PEF suspenso nos termos do disposto 
no art.º 169.º

P. A própria sentença recorrida conclui que o invocado “efeito suspensivo provisório” do PEF 
advém da “mera dedução de reclamação graciosa ou impugnação judicial ou interposição de recurso” 
e, apenas “até que termine o prazo de 15 dias (ou 30) que se prevê que seja concedido ao executado 
para a prestar”, referindo -se à garantia.

Q. Garantia esta que já havia sido oferecida, não sendo, porém, aceite pelo órgão de execução 
fiscal.

R. Sobre a ora reclamante impendia uma dívida fiscal, reconhecida num ato idóneo à promoção da 
sua cobrança, sendo pois legalmente exigível e podendo a qualquer momento ocorrer um facto extintivo 
da prestação tributária em dívida, como seja, a compensação efectuada.

S. E, saliente -se, a compensação prevista no artº 89º do CPPT processa -se automaticamente, uma 
vez reunidos os pressupostos para a sua concretização.

T. Impunha -se, pois, à AT a obrigação de efectuar a compensação da dívida cuja execução não se 
encontrava garantida, considerando, que o imperativo legal de cobrança coerciva nasce após o decurso 
do prazo de pagamento voluntário, e que os créditos do executado para com a AT são obrigatoriamente 
aplicados na compensação das suas dívidas a essa mesma entidade.

U. Entende, assim, a Fazenda Pública, com o devido respeito pelo que foi decidido e salvo melhor 
entendimento, que a douta decisão recorrida, padece de erro de julgamento na aplicação do direito, 
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pois, decidindo como decidiu, errou na subsunção dos factos dados como provados às normas jurídicas 
aplicáveis in casu, mais concretamente as que regem a compensação de dívidas de tributos por iniciativa 
da AT e a suspensão da execução fiscal, ou seja, os arts. 89º e 169.º do CPPT.

Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso revogando -se a decisão recorrida, 
com as legais consequências.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: sentença anulatória de acto de compensação de dívida tributária praticado 

pelo órgão da execução fiscal.
FUNDAMENTAÇÃO
1. Questão decidenda: legalidade de acto de compensação de dívida tributária praticado na pen-

dência de reclamação judicial apresentada contra decisão de inaceitação de garantia oferecida pelo 
executado, associada à dedução de impugnação judicial, no sentido da suspensão de processo de exe-
cução fiscal (art. 169.º n.º 1 CPPT)

2. A norma constante do art. 89.º n.º 1 alínea b) CPPT (redacção da Lei n.º 3 -B/2010, 28 abril) deve 
ser interpretada extensivamente, por forma a considerar -se como circunstância impeditiva da prática 
do acto de compensação de dívida tributária a pendência de reclamação judicial apresentada contra 
decisão proferida pelo órgão da execução fiscal de inaceitação de garantia oferecida pelo executado, 
visando a suspensão da execução (art. 169.º n.º 1 CPPT)

Esta interpretação está em consonância com o espírito do legislador, ao estabelecer como causas 
impeditivas da compensação:

a) O curso do prazo para apresentação dos meios graciosos ou judiciais facultados ao executado 
para discussão da legalidade, exequibilidade ou exigibilidade da dívida que a administração tributária 
pretende extinguir pela prática do acto de compensação

b) A posterior utilização desses meios, desde que a dívida exequenda se mostre garantida (art. 89.º 
n.º 1 als. a) e b) primeiro segmento CPPT redacção Lei 3 -B/2010, 28 abril)

Tal como se pretendeu obstar à extinção por compensação de uma obrigação tributária resul-
tante de um acto cuja legalidade é controvertida, ou de uma dívida exequenda cuja exequibilidade ou 
exigibilidade está em discussão, deve igualmente obstar -se àquela compensação quando for contro-
vertida a legalidade da decisão de inaceitação de garantia oferecida, enquanto requisito imperativo 
da eficácia daquelas causas impeditivas

3. Por outro lado, a apresentação da reclamação judicial determina a subida imediata ao tribunal 
tributário do processo de execução fiscal onde a decisão de inaceitação da garantia foi proferida, em 
consequência da invocação de prejuízo irreparável pelo executado (arts. 97º n.º 1 alínea n) e 278º nº3 
CPPT)

Esta subida imediata corresponde a um efeito suspensivo da reclamação, ainda que não ex-
plícito, impeditivo da prática de qualquer posterior acto de compensação de dívida tributária pelo 
órgão de execução fiscal, contrariamente ao sucedido no caso concreto (na doutrina Jorge Lopes 
de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado 6.ª edição 2011 
p. 510 anotação ao art. 286.º; probatório nºs 7/10)

Neste contexto é despicienda a invocação do posterior trânsito em julgado do acórdão anulatório 
do acto reclamado de inaceitação da garantia oferecida mediante fiança (probatório nºs 11/13)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
Alega a recorrente, ab initio, que na douta sentença sob recurso se constata a verificação de 

um erro material, de escrita, resultantes de lapso manifesto, uma vez que, a fls. 11, não obstante se 
referir que a reclamação dos atos do órgão de execução fiscal, apresentada em 2011/08/08, contra o 
despacho que indeferiu à reclamante a garantia oferecida sob a forma de fiança, foi registada nesse 
Tribunal sob o n.º 2615/11.2BEPRT, o certo é que a mesma correu termos sob o n.º 2615/11.4BEPRT, 
pedindo, pois, a respectiva rectificação em conformidade com o disposto no art. 667º do Código de 
Processo Civil.

A questão de mérito do presente recurso consiste em saber se a sentença recorrida incorreu em erro 
de julgamento ao decidir ser ilegal a compensação efectuada por iniciativa da Administração Tributária 
na pendência de impugnação judicial na qual foi oferecida fiança para suspender a execução fiscal, 
garantia esta que foi rejeitada pela Administração, vindo esta decisão de não aceitação da garantia a 
ser posteriormente anulada por Acórdão transitado em julgado.
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5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
1. Em 13 -10 -2010 foi instaurado pelo Serviço de Finanças da Maia o Processo de Execução Fiscal 

(PEF) n.º 1805201001157345, contra a reclamante Sonae Investimentos, SGPS, SA, para cobrança 
coerciva de IRC de 2006, no montante de €3.210.655,63 (fls. 7 do PEF apenso);

2. Em 19/11/2010 a reclamante apresentou requerimento dirigido ao Chefe do Serviço de Finan-
ças da Maia, no qual manifesta a intenção de apresentar reclamação graciosa ou impugnação judicial 
contra a liquidação de IRC de 2006 e requer a fixação da garantia a prestar para suspender a execução 
fiscal (fls. 9 do PEF apenso);

3. Em 23/11/2010 a reclamante foi notificada para no prazo de 15 dias apresentar garantia nos 
termos do art. 169.º do CPPT por apresentação de Reclamação graciosa/Impugnação, no montante de 
€ 4.174.101,89, com vista à suspensão do PEF (fls. 15 a 19 do PEF apenso que aqui se dão por repro-
duzidas por razões de economia processual);

4. Em 29/11/2010 a reclamante apresentou no Serviço de Finanças da Maia e relativamente ao 
PEF identificado em 1 “… garantia (fiança) no valor de €4.174.101,89 (quatro milhões, cento e setenta 
e quatro mil cento e um euros e nove cêntimos), conforme fixado, … a fim de suspender este processo 
de execução fiscal”, (fls. 20 e 21 do PEF, cujo teor aqui se dá por reproduzido);

5. Em 21/07/2011 o Chefe de Serviço de Finanças da Maia proferiu o despacho de indeferimento 
em causa nos presentes autos onde consta o seguinte:

“A matéria em análise, vem regulada nos artigos 52º da LGT e 199.º do CPPT.
1. Foram divulgadas instruções aos Serviços, através do ofício -circulado 60.076 de 2010/07/29, 

com vista a «harmonizar os procedimentos e praticas dos Serviços da DGCI à face da lei vigente em 
matéria de prestação de garantias em execução fiscal”.

2. E nessa conformidade, os Serviços deverão “dar preferência à constituição daquelas garantias 
que apresentem maior grau de liquidez, entendendo -se por tal aquelas cujo valor monetário subjacente 
seja realizável de forma mais certa, directa e imediata, em sede da respectiva execução” dando pois 
“preferência à constituição de garantia bancária, caução ou seguro -caução”.

3. Vem ainda o referido ofício -circulado concretizar a razão da preferência, referindo que “o 
artigo 199.º do CPPT, no seu n.º 1, revela preferência pela constituição destes tipos de garantias, 
distinguindo -as positivamente das que constam do n.º 2 do mesmo artigo, ou seja do penhor, da hipoteca 
voluntária, e tal deve -se ao facto de estas ultimas garantias incidirem sobre bens cujo valor pecuniário 
é de mais incerta ou indirecta realização ou execução”

4. Dispondo -se, assim, uma ordem de preferência na constituição de garantias sobre bens imóveis, 
sob a forma de hipoteca voluntária”.

5. O referido ofício -circulado dispõe ainda que:
a. “Apenas em caso de absoluta impossibilidade de constituição de garantia bancária, caução, 

seguro -caução ou, secundariamente, de hipoteca, é que se deverá admitir a constituição de garantia 
sobre bens móveis, como seja o caso do penhor.”

6. As referidas instruções não se referem nunca à fiança.
7. Da petição apresentada não resulta, nem sequer é alegada, a impossibilidade de constituição de 

garantia bancária, caução ou seguro -caução ou da hipoteca sobre bens imóveis.
8. Pelo exposto e, em obediência aos princípios plasmados no referido ofício, sou de opinião de 

que não poderá ser aceite a garantia oferecida, em virtude de não pertencer ao elenco das garantias 
prioritariamente aceitos.

9. Nestes termos indefiro o pedido (…)” (fls. 51 a 53 do PEF, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido por razões de economia processual).

6. Em 25/07/2011 a reclamante foi notificada do despacho referido em 5 (fls. 54 a 56 do PEF 
apenso).

7. Em 08/08/2011 a reclamante apresentou no Serviço de Finanças da Maia Reclamação Judicial 
contra o despacho referido em 5 (fls. 57 a 91 do PEF apenso);

8. A Reclamação referida em 7 deu entrada em 31/08/2011 no Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto, tendo sido registada com o n.º 2615/11.2BEPRT (fls. 214 do PEF apenso);

9. Em 04/10/2011 a reclamante foi notificada da aplicação de um crédito de imposto no montante 
de € 286.578,55 não seria pago ou reembolsado e da sua aplicação em dívidas em execução fiscal 
(fls. 20);

10. Em 04/10/2011 a reclamante foi notificada que a Administração Fiscal (AF) procedeu em 
23/09/2011 a uma compensação no valor de €286.578,55, ao abrigo do art. 89.º do CPPT, no PEF 
referido em 1 (fls. 22);

11. Em 17/11/2011 foi proferida decisão no âmbito do processo de reclamação referido em 8, 
julgando a mesma procedente e anulando o acto reclamado (fls. 234 a 250 do PEF apenso que aqui se 
dá por reproduzido por razões de economia processual);



2588

12. A FP, não se conformando com a decisão, interpôs recurso da mesma para o Tribunal Admi-
nistrativo e Central do Norte (TCAN) (fls. 272 a 287 do PEF apenso);

13. Em 18/01/2012 foi proferido Acórdão pelo TCAN, no qual foi decidido “(…) negar provi-
mento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.” (fls. 392 a 411 do PEF apenso, que aqui se dão por 
reproduzidas por razões de economia processual);

14. A presente reclamação foi apresentada via correio electrónico no Serviço de Finanças da Maia 
em 10/10/2011 (fls. 15).

15. Em 20/12/2010 a reclamante apresentou impugnação judicial contra o acto de liquidação de 
IRC referente ao exercício de 2006 (fls. 30 a 31).

6 – Apreciando.
6.1 Do pedido de rectificação de alegado erro material, de escrita, da sentença recorrida, 

resultante de lapso manifesto
Nas conclusões E) e F) das suas alegações de recurso, que reproduzem ipsis verbis os números 7 

e 8 das respectivas alegações (a fls. 232 dos autos), vem a recorrente requerer, ao abrigo do artigo 667.º 
do Código de Processo Civil, a rectificação de alegado erro material, de escrita, resultante de lapso 
manifesto de que enfermaria a sentença recorrida por a fls. 11, não obstante se referir que a recla-
mação dos atos do órgão de execução fiscal, apresentada em 2011/08/08, contra o despacho que 
indeferiu à reclamante a garantia oferecida sob a forma de fiança, foi registada nesse Tribunal sob 
o n.º 2615/11.2BEPRT, o certo é que a mesma correu termos sob o n.º 2615/11.4BEPRT.

Ora, embora a recorrente o não diga explicitamente, o alegado erro material de fls. 11 da sentença 
recorrida situar -se -ia no n.º 8 do probatório fixado e respeitaria ao número de identificação em 1.ª 
instância do processo no qual foi decidida, a final, a ilegalidade do despacho de rejeição da garantia 
oferecida para suspender a execução fiscal.

O n.º 8 do probatório fixado estabelece que tal processo (de reclamação) teria sido registado com 
o n.º 2615/11.2BEPRT, conforme fls. 214 do PEF apenso, alegando contudo a recorrente que correu 
termos no TAF do Porto sob o n.º 2615/11.4.

Sucede, porém, que o referido processo, junto aos presentes autos na sequência de despacho do 
juiz “a quo” de fls. 202 e 203, surge identificado nos tribunais a quo e de recurso sob o n.º 2615/11.2 
(cfr. as respectivas capas, intróito da sentença a fls. 234 e intróito do acórdão do TCA Norte a fls. 392 
dos respectivos autos), embora tendo corrido pela 4.ª unidade orgânica do TAF do Porto e surgindo 
identificado perante e pela Administração tributária, embora nem sempre (cfr. fls. 205 dos autos, onde 
o processo é identificado pela AT pelo n.º 2615/11.2), sob o n.º 2615/11.4 (cfr. fls. 217 e 219 daqueles 
autos).

Não se vislumbra, pois, que a haver algum erro de escrita ou lapso na identificação do referido 
processo este seja manifesto, pois que nele terão igualmente incorrido reiteradamente os tribunais que 
o decidiram.

É, pois, de desatender o pedido de rectificação da sentença.
6.2 Da (i)legalidade da compensação efectuada por iniciativa da Administração tributária
A sentença recorrida, a fls 207 a 225 dos autos, julgou procedente a reclamação deduzida contra 

o acto de compensação por iniciativa da administração tributária de dívida de IRC relativa a 2006 
com crédito tributário da executada, anulando, por ilegalidade, a decisão de compensação, tomada na 
pendência de impugnação judicial tendo por objecto a dívida exequenda compensada e bem assim de 
reclamação judicial interposta do despacho de rejeição da fiança oferecida para suspender a execução 
fiscal na pendência daquela impugnação.

Para assim decidir, ponderou a sentença recorrida que “(…) embora não se possa afirmar que a 
dívida exequenda se mostrava garantida nos termos do art. 169.º do CPPT, numa perspectiva estrita-
mente formalista (face à não aceitação da garantia), a questão da sua admissibilidade ainda estava a 
ser apreciada em sede jurisdicional, e veio mesmo a ser dada razão à tese da ora reclamante, pelo que 
não estava órgão de execução fiscal legitimado a tomar qualquer providência executiva, compensação 
incluída, na pendência da reclamação” (cfr. sentença recorrida, a fls. 223 dos autos).

A recorrente imputa à sentença recorrida erro de julgamento na aplicação do direito, por viola-
ção das normas jurídicas aplicáveis in casu, mais concretamente as que regem a compensação de 
dívidas de tributos por iniciativa AT e a suspensão da execução fiscal, ou seja, os arts. 89º e 169.º 
do CPPT, ao ter decidido pela ilegalidade da compensação operada na pendência de impugnação da 
dívida compensada e de reclamação judicial tendo por objecto a decisão de não aceitação da garantia 
oferecida (fiança) para suspender a execução fiscal, pois que, não estando a dívida impugnada garantida 
– em razão da rejeição da fiança oferecida pelo executado – não se verificava obstáculo legal à efecti-
vação da compensação, pois que não obstante a reclamante ter oferecido garantia, não se mostrava 
o PEF suspenso nos termos do disposto no art.º 169.º, salientando, além disso, que a compensação 
prevista no artº 89º do CPPT processa -se automaticamente, uma vez reunidos os pressupostos para 
a sua concretização.
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O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos 
e supra transcrito, sustenta fundadamente o não provimento do recurso e a confirmação da sentença 
recorrida.

Vejamos.
O acto de compensação cuja legalidade é sindicada nos presentes autos teve lugar em 23 de 

Setembro de 2011 (cfr. o n.º 10 do probatório fixado), pendendo, desde 20 de Dezembro de 2010 (cfr. 
o n.º 15 do probatório) impugnação judicial contra o acto de liquidação que está na origem da dívida 
tributária compensada, e tendo sido prestada pelo executado fiança para suspender a execução fiscal em 
29 de Novembro de 2010 (cfr. o n.º 4 do probatório), garantia esta que veio a ser rejeitada por despacho 
de 21 de Julho de 2011 e notificado a 25 de Julho de 2011 (cfr. os n.ºs 5 e 6 do probatório), sendo tal 
despacho de indeferimento objecto de reclamação judicial apresentada no Serviço de Finanças da Maia 
em 8 de Agosto do mesmo ano e dando entrada no TAF do Porto no dia 31 de Agosto daquele ano (cfr. 
os n.ºs 7 e 8 do probatório).

Assim, à data da compensação, pendia impugnação judicial tendo por objecto a dívida compensada 
e bem assim reclamação judicial tendo por objecto o despacho de indeferimento da garantia (fiança) 
oferecida pelo executado para suspender a execução fiscal.

Ora, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 89.º do CPPT, na redacção actual e já vigente à 
data da compensação, a pendência, entre outros, de impugnação judicial, obsta à compensação por 
iniciativa da Administração tributária, desde que a dívida exequenda se mostre garantida nos termos 
do artº 169º.

No caso dos autos, como bem diz a sentença recorrida, “(…) embora não se possa afirmar que a 
dívida exequenda se mostrava garantida nos termos do art. 169.º do CPPT, numa perspectiva estrita-
mente formalista (face à não aceitação da garantia), a questão da sua admissibilidade estava ainda a ser 
apreciada em sede jurisdicional (…)”, havendo, pois, controvérsia, sobre a legalidade da sua rejeição.

Este Supremo Tribunal entendeu já – por Acórdão datado de 31 de Janeiro do corrente ano, pro-
ferido no recurso n.º 26/12, ao qual sem reservas se adere  -, que em caso de indeferimento do pedido 
de dispensa de prestação de garantia a pendência de reclamação judicial tendo por objecto tal indefe-
rimento, associada à pendência de meio de defesa do executado, obsta à legal compensação da dívida 
por iniciativa da Administração tributária.

Ora, idêntico entendimento é de perfilhar num caso como o dos autos, por identidade de razão e 
sob pena de se desvirtuar a ratio legis subjacente às excepções legais à possibilidade de compensação 
por iniciativa da Administração tributária, qual seja a de que “a compensação só se dever efectuar 
relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia”.

A controvérsia, no caso dos autos e no momento em que a compensação operou, respeitava não 
apenas à legalidade da dívida compensada (objecto de impugnação judicial), como também à legalidade 
do despacho que indeferira a garantia oferecida para suspender a execução, razão pela qual, enquanto 
esta controvérsia se não encontrasse judicialmente e definitivamente sanada a compensação por iniciativa 
da Administração tributária não podia legalmente operar, como bem decidido.

Tendo operado, automaticamente ou não (o que é irrelevante para apreciar da legalidade do acto, 
pois que os sistemas informáticos se têm de conformar com a lei, correctamente interpretada, e não 
o inverso…) está o acto de compensação ferido, ab initio, de vício de violação de lei, sendo por isso 
anulável e tendo sido bem anulado.

Observe -se, aliás, que, a reclamação judicial prevista nos artigos 276,.º e seguintes do CPPT é 
tramitada no próprio processo de execução fiscal, como decorre do disposto na alínea d) do artigo 101.º 
da Lei Geral Tributária e na alínea n) do n.º 1 do artigo 97.º do CPPT, o que tem como corolário, como 
explica JORGE LOPES DE SOUSA (Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e 
comentado, volume IV, 6.ª ed., 2011, Lisboa, Áreas Editora, p. 286 – nota 2 b) ao art. 277.º do CPPT), 
que a reclamação vem a ter efeito suspensivo do processo de execução fiscal (…), bem como a proi-
bição de tramitação da execução fiscal após a subida do processo ao tribunal (cfr. JORGE LOPES 
DE SOUSA, op. cit., p. 287 – nota 2c) ao art...º do CPPT).

Acresce que, mesmo que assim se não entendesse, o facto de, já posteriormente à compensação, o 
acto de indeferimento da garantia (fiança) oferecida ter sido definitivamente anulado (cfr. os números 
11 a 13 do probatório fixado) por acórdão transitado em julgado, sempre tornaria nula a decisão de 
compensação, ex vi do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 133.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, enquanto acto consequente do acto de indeferimento da garantia oferecida, como decidido por 
este Supremo Tribunal por Acórdão de 29 de Fevereiro do corrente ano, proferido no recurso n.º 37/12, 
para cuja fundamentação se remete.

Pelo exposto, necessário é concluir que o recurso não merece provimento.
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 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Citação. Artigo 37.º do Código de Procedimento e Processo Tributário. 
Intimação para passagem de certidão ou prestação de informações.

Sumário:

 I — O processo de execução fiscal tem natureza judicial, e aos seus actos aplica -se o 
regime de notificação e de impugnação dos actos judiciais.

 II — O artigo 37.º do CPPT destina -se aos casos em que a notificação diz respeito a 
actos em matéria tributária que possam ser objecto de meio judicial de reacção 
contra a sua validade/existência, e não a suprir as deficiências de comunicação 
de outro tipo de actos, designadamente de actos processuais, cujas regras de 
cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas no Código de Processo 
Civil (artigos 193.º e seguintes).

 III — Em processo de execução fiscal, e nomeadamente em relação ao acto de citação, 
não têm aplicação os artigos 37.º, 146.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e 104.º, n.º 1 do CPTA, respeitantes ao suprimento de deficiências das 
notificações de actos em matéria tributária.

Processo n.º 899/12 -30.
Recorrente: Instituto da Segurança Social.
Recorridos: Zon TV Cabo Portugal, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - Vem o Instituto da Segurança Social IP, com os sinais dos autos, recorrer para este Supremo 
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa de 9 de Junho de 2012, que julgou 
procedente o pedido deduzido pela ZON, TV Cabo Portugal, SA com vista à intimação do Sr. Vice-
-Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social, IP para, no prazo de 10 dias, emitir 
certidão contendo os elementos (fundamentação) relativos aos actos de liquidação que originaram a 
quantia exequenda no processo de execução fiscal n.º 1101201200051675 e apensos, certidão essa que 
havia sido requerida ao abrigo do disposto nos artsº 24º, n.º 2, 36º, ns. 1 e 2 e 37º, n.º 1 do Código de 
Procedimento e Processo Tributário, não tendo a mesma sido emitida.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1  - Ao contrário do decidido pelo tribunal a quo, a requerente ZON TV CABO PORTUGAL, S.A, 

aquando da sua citação no seio dos processos de execução fiscal que lhe foram movidos pela segurança 
social, não foi notificada de atos ou decisões de natureza substancialmente administrativa ou proce-
dimental; ao invés, a citação é um ato no âmbito de um processo de execução fiscal, e, por isso, tem 
natureza judicial (cf. artigo 103º nº, 1 da LGT).

2 — De resto, o processo de execução fiscal, como processo judicial que é, permite todos os meios 
de impugnação próprios dos atos judiciais, tanto mais que a requerente defende a nulidade da citação 
por falta de fundamentação, irregularidade que a existir, deve ser arguida no processo executivo.

3 - Em processo de execução fiscal, e nomeadamente em relação ao acto de citação, não têm 
aplicação os artigos 37º, 146º do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 104º, n.º 1 do 
CPTA, respeitantes ao suprimento de deficiências das notificações de actos em matéria tributária (cf. 
exactamente neste sentido o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, tirado no Proc. 0503/12, 
de 30/05/2012, e no seio do qual foi recorrente o Instituto da Segurança Social, I.P.).
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4  - No nosso prisma, é importante realçar que o âmbito de aplicação do artigo 37, n.º 1, do C.P.P., 
restringe -se ao procedimento tributário, não abrangendo o processo judicial tributário, corno se infere 
da referência feita na norma à “decisão em matéria tributária” sendo por essa razão decisiva a distinção 
entre informação procedimental e não procedimental, distinção essa que assenta, essencialmente, no 
tipo de informação que está em causa, na qualidade de quem a solicita, e no distinto objectivo que se 
pretende atingir com a sua tutela.

5  - Ora, o pedido de certidão efectuado pela requerente ZON TV CABO PORTUGAL, S.A, 
relaciona -se com uma certidão no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1101201200051675, e 
apensos, pelo que, não cabe no âmbito procedimental administrativo (ao contrário do decidido pelo 
tribunal a quo), onde se insere o meio processual utilizado pela requerente, de intimação para a passa-
gem de certidão e, assim, contrariamente ao que se extrai da sentença sob exame, não estamos perante 
uma “comunicação ou notificação insuficiente” nos termos do artigo 37.º do CPPT.

6  - E o artigo 37º n.º 1 do CPPT não serve para o requerente obter informações ou outros atos 
relevantes em processos judiciais contra si pendentes, como é o caso, das execuções fiscais contra si 
instauradas, desde logo porque o processo de execução fiscal tem natureza judicial (cf. artigo 103º, 
n.º 1 da LGT). Aliás, neste sentido cremos ser jurisprudência uniforme  - Cf. por todos o Ac. do STA 
de 26/06/2002, recurso n.º 832/2002.

7  - Por isso, no nosso prisma, a posição defendida pela sentença e pela requerente não é com-
paginável com a realidade e razoabilidade, afigura -se mesmo, irrealista, na medida em que, como 
resultado da sua tese, a multiplicação de processos não findaria, bastando vir invocar, relativamente a 
qualquer processo judicial pendente, a necessidade da obtenção de informações ou certidões e outros 
elementos relevantes, para que tal meio lhe fosse admitido, redundando num enxame de processos sobre 
processos que, teoricamente, nunca poderia ter fim, resultado que o legislador, por certo, ao instituir 
tal procedimento jamais poderá ter querido, atenta a previsão legal contida na norma do art.º 9º n.º 3 
do Código Civil, que dispõe que o intérprete deve presumir que o legislador consagrou as soluções 
mais acertadas.

8 - De outro ângulo, não está em causa nenhuma liquidação de uma qualquer prestação tributária, 
desde logo porque, as contribuições e quotizações para a segurança social são objeto de autoliquidação 
pelo sujeito passivo da relação jurídica tributária.

9  - Ao invés, e como vimos, o que está subjacente ao pedido da requerente (certidão) é um ato 
processual de citação no quadro de um processo de execução fiscal: não há aqui nada de procedimental 
ao nível da dívida em cobrança executiva.

10  - É de sublinhar o seguinte: de acordo com o Direito positivo, qualquer irregularidade ou mesmo 
a nulidade da citação terá de ser arguida no próprio processo de execução fiscal (artº 198º CPC e 103. 
n.º 1 LGT), sendo que do indeferimento dessa arguição cabe reclamação para os tribunais tributários, 
nos termos dos artigos 276º do Código de Procedimento e Processo Tributário e 103º n.º 1 da LGT

11  - Para além de tudo, não se pode concluir que o ato da entidade emitente do respetivo título 
executivo (certidão de dívida), possa ser formalmente definido como ato de liquidação, desde logo por-
que não está subordinado a qualquer procedimento próprio para liquidação de tributos, nem é imposta 
por lei a notificação de qualquer ato antes da citação em processo fiscal (cf. exactamente nesse sentido 
o Ac. do Supremo Tribunal Administrativo, prolatado em 23/09/2009, no proc. 0436/09  - 2. Secção, e 
disponibilizado in www.dgsi.pt).

12  - À luz do que vem exposto, resulta que não estão reunidos os pressupostos legais da intimação 
para a passagem de certidão visada pela requerente, ocorrendo assim erro de julgamento de direito, 
conforme decisão de 1ª instância, evidenciando -se consequentemente nas alegações antecedentes a 
violação por erro de interpretação e aplicação do direito dos seguintes comandos legais: 37.º n.º 1, e 
146.º, n.s 1 e 3, do CPPT; 104.º a 108.º, do CPTA, e 103º, nº1 da Lei Geral Tributária».

2 - A recorrida apresentou contra -alegações, pugnando pela manutenção do recorrido e concluindo 
do seguinte modo:

1. O presente recurso foi interposto pelo INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL da sentença 
proferida no âmbito do processo de intimação judicial n.º 1239/12.1BELRS, que correu os seus termos 
junto da Unidade Orgânica, do Tribunal Tributário de Lisboa, e que concedeu provimento ao pedido 
da RECORRIDA, intimando aquele INSTITUTO, a, no prazo de dez dias, emitir certidão dos elemen-
tos peticionados pela RECORRIDA no seu pedido de emissão de certidão ou a certificar a respectiva 
inexistência (cf. páginas 5 e 6 da Sentença RECORRIDA):

II. A RECORRIDA na sequência da sua citação para o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1101201200051675 e Apensos, da Secção de Processo de Lisboa 1 -1101, do qual resultava dever 
proceder ao pagamento do montante de €10 185,84, a título de quantia exequenda e acrescido, requereu, 
junto do Instituto da Segurança Social, a emissão dos elementos essenciais das liquidações subjacentes 
aos valores em dívida, inclusive a sua fundamentação, ao abrigo do disposto nos artigos 24.º, 36.º e 
37.º, do Código do Procedimento e Processo Tributário:
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III. Com efeito, a RECORRIDA tendo promovido o pagamento atempado dos valores corres-
pondentes às “Declarações de Remunerações” dos períodos em causa naquele processo de execução 
fiscal e, não tendo, em momento anterior ao da citação, sido notificada de quaisquer actos de liquidação 
oficiosa/adicional, de contribuições ou cotizações promovidos pela Segurança Social, com referência 
àqueles mesmos períodos, desconhecia a origem dos valores em cobrança coerciva;

IV. Não tendo a certidão requerida sido emitida no prazo legal, foi pela RECORRIDA requerida 
a intimação judicial, que deu origem aos presentes autos, pois só apurando a origem dos valores em 
cobrança coerciva, podia a RECORRIDA conformar -se com os mesmos ou contestar a sua legalidade, 
em sede de reclamação graciosa ou de impugnação judicial.

V. Ou se se revelasse não ter o montante em dívida origem, nem nos montantes declarados pela 
RECORRIDA nem em qualquer acto de liquidação promovido pelo própria SEGURANÇA SOCIAL, 
em sede de oposição à execução fiscal, ao abrigo do artigo 204.º, n.º 1, alínea h) do Código do Pro-
cedimento e Processo Tributário, que permite que a oposição tenha 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.”;

VI. O direito dos cidadãos à informação é um direito constitucionalmente consagrado no ar-
tigo 268.º, n.º 1 da CRP, pertencente ao catálogo dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, e que 
se concretiza no direito dos cidadãos a serem informados pela Administração, sempre que o requeiram, 
sobre o andamento dos processos em que sejam directamente interessados, bem como no direito de 
conhecer as resoluções definitivas que sobre eles foram tomadas (cf. ainda artigo 61.º, n.º 1 e 2 do CPA), 
sendo este direito à informação um instrumento fundamental para que os interessados possam exercer 
integralmente o seu direito de impugnação consagrado no n.º 4, do mesmo artigo 268.º da CRP;

VII. Ora, o direito à obtenção de “certidão, reprodução ou declaração autenticada dos documentos 
que constem dos processos a que tenham acesso”, concretizado no artigo 62.º, n.º 3 do CPA, artigo 24.º 
e 37.º do CPPT e 67.º da LGT, é um corolário desse direito à informação e, também um afloramento 
do princípio da colaboração, consagrado no artigo 59.º da LGT;

VIII. Neste enquadramento o artigo 24.º, do CPPT regulamenta o procedimento de passagem de 
certidões, concretizando, no procedimento e processo tributário o direito dos contribuintes à obtenção 
de certidões de actos e termos, quer do procedimento tributário (v.g actos de liquidação), quer do pro-
cesso judicial (peças do processo de execução fiscal), o que significa que se prevê a aplicação desta 
disposição legal ao processo de execução fiscal, não obstante a natureza judicial deste último;

IX. Já o artigo 37.º do CPPT vai mais longe ao permitir, que sempre que a comunicação da decisão 
tributária não contenha os requisitos exigidos pelas leis tributárias, possa pelo contribuinte, ser requerida 
a notificação dos requisitos que tenham sido omitidos ou a passagem de certidão que os contenha:

X. E este regime do art. 37.º é aplicável também à citação em processo de execução fiscal, relati-
vamente aos elementos que excedam os próprios da citação (cf. art. 190.º do CPPT), como resulta, para 
além do mais, do facto de fazer referência, no seu n.º 1, cumulativamente, a “comunicação ou notificação 
insuficiente” e, no seu n.º 2 a “outro meio judicial”, sendo certo que o único meio de comunicação de 
actos em matéria tributária previsto na lei, para além da notificação, é a citação (art. 35.º do CPPT) e 
a oposição à execução fiscal, além de ser um meio judicial, é mesmo o primacial, depois dos outros 
indicados, que pode ser adequado para reagir contra actos em matéria tributária;

XI. Em suma, ao contrário do alegado pelo RECORRENTE, quer o regime do artigo 24.º, quer do 
artigo 37.º, ambos do Código do Procedimento e Processo Tributário podem ser aplicáveis ao processo 
judicial tributário e, consequentemente ao processo de execução fiscal;

XII. O direito de acesso, por parte dos contribuintes, aos actos que lhes digam respeito está, assim, 
cuidadosamente regulamentado no nosso ordenamento jurídico, reflectindo uma preocupação clara de 
garantir a transparência da actividade da Administração e de protecção dos direitos e interesses legítimos 
dos contribuintes, pelo que nenhuma violação destes direitos pode ser tolerada;

XIII. Sustenta, no entanto, o RECORRENTE nas suas alegações de recurso que, no caso vertente, 
o pedido de emissão de certidão não seria o meio processual próprio, uma vez que a irregularidade 
ou nulidade da citação alegadamente suscitada teria de ser arguida no próprio processo de execução 
fiscal;

XIV. A argumentação do RECORRENTE assenta, no entanto, no errado pressuposto de que a 
RECORRIDA defende “a nulidade da citação por falta de fundamentação”, o que não é verdade;

XV. Não obstante, sustentando erradamente que a RECORRIDA havia arguido a nulidade da 
citação, o RECORRENTE invoca os Acórdãos proferidos nos Processos n.ºs 0586/10 e 832/2002, do 
Supremo Tribunal Administrativo, dos quais resulta o entendimento que a irregularidade ou a nulidade 
da citação terá de ser arguida no próprio processo de execução fiscal;

XVI. Sucede, que ambos os Acórdão citados se reportam a citações de responsáveis subsidiários, 
único caso legalmente previsto em que efectivamente a citação deve ser acompanhada dos elementos 
essenciais da liquidação, ao abrigo do disposto no art. 22.º, n.º 4 da LGT, podendo a sua falta sustentar 
a arguição da nulidade ou irregularidade da citação.
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XVII. Porém, não tendo a RECORRIDA sido citada na qualidade de responsável subsidiária, da 
sua citação era apenas legalmente obrigatório que constassem os elementos previstos nas alíneas a), 
c), d) e e) do n.º 1. do artigo 163º do CPPT, pelo que a não inclusão dos elementos essenciais da liqui-
dação, não podia no caso vertente fundamentar a arguição da nulidade desta mesma citação (cf. ainda 
art. 190.º do CPPT);

XVIII. Impõe -se, portanto, concluir que no caso vertente a arguição da nulidade da citação não era 
o meio processualmente adequado para fazer valer o direito da RECORRIDA à obtenção dos elementos 
essenciais dos actos de liquidação, subjacentes à dívida em cobrança coerciva;

XIX. Sustenta, porém, ainda, o RECORRENTE que não estará em causa nenhuma liquidação e que 
“não se pode entender que o ato da entidade emitente do respectivo título executivo (certidão de dívida), 
possa ser formalmente definido como ato de liquidação, desde logo porque não está subordinado a qual-
quer procedimento próprio para liquidação de tributos, nem é imposta por lei a notificação de qualquer 
ato antes da citação em processo de execução fiscal” (cf. ponto 11 das alegações de recurso);

XX. Ora, nestes casos entende o Ex.mo Senhor Conselheiro Lopes de Sousa que se está numa 
situação enquadrável na alínea h) do n.º 1 do artigo 204º do Código de Procedimento e Processo Tri-
butário, em que a lei autoriza a discussão da legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda, 
em sede de oposição, por não estar legalmente assegurado meio de impugnação contenciosa daquela.

XXI. Com efeito, um dos casos em que “a lei não assegura meios de impugnação dos actos de 
liquidação são aqueles em que se permite a extracção de certidões de dívida perante a mera constatação 
de omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo ou tributário prévio, definidor da 
obrigação. É o que se passa com as contribuições para a segurança social (...)“(cf. SOUSA, JORGE 
LOPES DE, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. III, Lisboa, 
2011, pág. 496);

XXII. Ora, de acordo ainda com o Autor citado, a faculdade prevista no n.º 1, do art. 37.º, do 
CPPT poderá ser utilizada em relação à citação para o processo de execução fiscal, precisamente se 
se estiver perante uma situação enquadrável na alínea h) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, em que a lei 
autoriza a discussão da legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda por não estar legalmente 
assegurado o meio de impugnação contenciosa daquela (cf. SOUSA, JORGE LOPES DE, Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. 1, Lisboa, 2011, pág. 363);

XXIII. Em conclusão, ou se entende que a cobrança coerciva das contribuições e cotizações para 
a Segurança Social tem subjacente uma anterior acto de autoliquidação ou de liquidação, hipótese em 
que na sequência da citação se tem sempre que admitir a admissão do pedido de certidão ao abrigo do 
artigo 24.º do Código do Procedimento Tributário, relativamente aos respectivos elementos essenciais 
e, não havendo anterior notificação nos termos legais, do próprio art. 37.º do mesmo Diploma Legal, 
para que o contribuinte possa discutir a validade/existência do acto;

XXIV. Ou se sustenta, que não havendo qualquer liquidação ou autoliquidação se estará numa 
situação enquadrável na alínea h), do n.º 1, do art. 204.º do CPPT, em que é também aplicável o recurso 
ao regime do artigo 37.º daquele mesmo Diploma Legal, por se estar então, inequivocamente perante 
uma situação passível de reacção na via contenciosa - mas agora sob a forma de oposição  - contra a 
validade/existência do acto.

XXV. Em suma, em qualquer dos casos, o executado que desconheça a origem da dívida exequenda 
tem o direito à obtenção dos elementos essenciais, inclusive a respectiva fundamentação, uma vez que 
lhe é sempre facultado a possibilidade de discutir a sua legalidade (validade/existência), quer no primeiro 
caso sob a forma de reclamação, impugnação ou pedido de revisão oficiosa, quer no segundo caso, em 
sede de oposição, não lhe sendo possível arguir a nulidade da citação por não estar legalmente previsto 
que a mesma seja acompanhada dos elementos essenciais como nos casos de reversão;

XXVI. O que não se pode, em caso algum, admitir, é que seja extraídas certidões de dívida por 
parte do Instituto da Segurança Social, e subsequentemente, instaurado um processo de execução, 
por parte do Instituto de Gestão Financeira, sem que ao contribuinte seja facultada a possibilidade de 
discutir a ilegalidade/existência dos valores em coerciva, o que só será possível se lhe for permitido 
conhecer, de forma plena e em tempo, a respectiva origem e elementos essenciais, sob pena de violação 
do direito à informação e à tutela judicial efectiva, consagrados nos artigos 18.º e 268.º da Constituição 
da República Portuguesa.

XXVII. Assim, a douta sentença RECORRIDA ao determinar a intimação do RECORRENTE, 
por concluir não ser “(‘...) questionável o interesse legítimo da Requerente na passagem de certidão 
peticionada, sendo de notar que o pedido se refere a elementos relativos ao procedimento das liqui-
dações exequendas, cujo conhecimento está garantido pelo princípio da tutela judicial efectiva para 
o exercício esclarecido de direitos processuais”(cf. página 5 da sentença RECORRIDA) não merece 
qualquer censura.»

3 – O Exmº Procurador -geral Adjunto emitiu parecer com o seguinte conteúdo:
«1 O meio processual acessório de intimação para passagem de certidão obedece à disciplina do 

CPTA (art.146º nº1 CPPT)
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A intervenção do Ministério Público nos recursos jurisdicionais interpostos no âmbito do CPTA 
é subsequente à sua notificação (art.146º nº1 CPTA)

2. No caso concreto 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.9º nº2 CPTA (art.l46º nº1 CPTA 2ºsegmento)»

4 – Com dispensa de vistos, dada natureza do processo, vêm os autos à conferência.
5 – Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
5.1. A Requerente foi citada no processo executivo nº1101201200051675 e apensos, instaurado na 

Secção de Processos de SP Lisboa 1 do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., com 
base nas dez certidões de dívida que constituem fls. 13 a 22 dos autos, todas emitidas em 25/02/2012 
pelo Presidente do Conselho Directivo daquele Instituto;

5.2. Por requerimento dirigido ao Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, I.P., e recebido 
em 03/04/2012, pediu ao abrigo do disposto nos artigos 24º nº2, 36º, ns. 1 e 2 e 37º, nº1, todos do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, a passagem de certidão contendo os elementos que 
agora peticiona na intimação e vertidos supra, no relatório (fls. 10);

3. Não tendo a mesma sido emitida, requereu a presente intimação para passagem de certidão, a 
qual foi enviada ao tribunal tributário em 03/05/2012, conforme carimbo dos CTT aposto no sobrescrito 
de remessa, a fls.32.»

6. Do mérito do recurso
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se incorre em erro de julgamento a sen-

tença recorrida que julgou procedente o pedido deduzido pela ZON, TV Cabo Portugal, SA com vista 
à intimação do Sr. Vice -Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social, IP para, 
no prazo de 10 dias, emitir certidão contendo os elementos (fundamentação) relativos aos actos de 
liquidação que originaram a quantia exequenda no processo de execução fiscal n.º 1101201200051675 
e apensos, certidão essa que havia sido requerida ao abrigo do disposto nos artsº 24º, n.º 2, 36º, ns. 1 e 
2 e 37º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, não tendo a mesma sido emitida.

A decisão recorrida considerou que o pedido «se refere a elementos relativos ao procedimento 
das liquidações exequendas, cujo conhecimento está garantido pelo princípio da tutela judicial efectiva 
para o exercício esclarecido de direitos processuais«.

E, prosseguindo neste discurso argumentativo, concluiu que «tendo em conta que no seguimento 
da citação, a Administração Tributária ainda não satisfez o pedido de certidão, mas que assiste à reque-
rente o direito aos elementos omitidos, mantém -se a situação de incumprimento».

Contra o assim decidido insurge -se a entidade recorrente alegando que o pedido de certidão efec-
tuado pela requerente ZON TV CABO PORTUGAL, S.A, se se relaciona com uma certidão no âmbito 
do processo de execução fiscal n.º 1101201200051675, e apensos, pelo que, não cabe no âmbito proce-
dimental administrativo (ao contrário do decidido pelo tribunal a quo), onde se insere o meio processual 
utilizado pela requerente, de intimação para a passagem de certidão e, assim, contrariamente ao que 
se extrai da sentença sob exame, não estamos perante uma “comunicação ou notificação insuficiente” 
nos termos do artigo 37.º do Código de Procedimento e Processo Tributário».

Desde já se adiantará que, a nosso ver, o recurso merece provimento.
Dispõe o artº 37º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário o seguinte: «Se a comu-

nicação da decisão em matéria tributária não contiver a fundamentação legalmente exigida, indicação 
dos meios de reacção contra o acto notificado ou outros requisitos exigidos pelas leis tributárias, pode 
o interessado, dentro de 30 dias ou dentro do prazo para reclamação, recurso ou impugnação ou outro 
meio judicial que desta decisão caiba, se inferior, requerer a notificação dos requisitos que tenham sido 
omitidos ou a passagem de certidão que os contenha, isenta de qualquer pagamento».

O âmbito de aplicação deste artigo restringe -se, no entanto, ao procedimento tributário, não 
abrangendo o processo judicial tributário, como se deduz da referência feita no seu n.º 1»decisão em 
matéria tributária» (1).

Neste mesmo sentido, pode, aliás, confrontar -se a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal 
Administrativo tem vindo a declarar que o artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário não é aplicável no processo de execução fiscal, nomeadamente ao acto de citação uma vez que este 
dispositivo legal é aplicável às comunicações de “decisões em matéria tributária” que não contenham 
a fundamentação legalmente exigível, e não se aplica a actos de natureza judicial como é a citação em 
processo de execução fiscal (2)» - cf. os Acórdãos de 21.09.2011, recurso 780/11, de 19.01.2011, recurso 
1034/11, de 13.10.2010, recurso 493/10, de 12.05.2010, recurso 84/10, de 12.05.2010, recurso 632/09, 
de 25.11.2009, recurso 552/09, de 06.06.2007 recurso 91/07, de 20.02.2007, recurso 67/07, e de 
26.06.2002, recurso 832/2002, todos in www.dgsi.pt.
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Ora, como é sabido, e decorre do artº 103º, n.º 1 da Lei Geral Tributária o processo de execução 
fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos 
actos que não tenham natureza jurisdicional.

A Lei Geral Tributária atribui assim globalmente ao processo de execução fiscal a natureza de 
judicial, pese embora nele sejam praticados actos materialmente administrativos por órgãos da admi-
nistração tributária.

Assim a faculdade prevista no n.º 1 do artº 37º não deverá ser utilizada para arguir a nulidade da 
citação em processo de execução fiscal uma vez que este normativo não se aplica a actos de natureza 
judicial como a referida citação.

Como impressivamente se diz no Acórdão 493/10, de 12.05.2010, o artigo 37.º destina -se apenas 
aos casos em que a notificação diz respeito a actos tributários que possam ser objecto de meio legal de 
reacção contra a sua validade/existência, não se destinando a suprir as deficiências de comunicação de 
outro tipo de actos, designadamente de actos processuais, praticados no âmbito de processos judiciais, 
cujas regras de cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas no Código de Processo Civil 
(artigos 193.º e seguintes).

No caso estava em causa a citação da executada no processo executivo nº1101201200051675 e 
apensos, instaurado na Secção de Processos de SP Lisboa 1 do Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança Social, I.P., com base nas dez certidões de dívida que constituem fls. 13 a 22 dos autos, todas 
emitidas em 25/02/2012 pelo Presidente do Conselho Directivo daquele Instituto.

No processo executivo especial para cobrança de dívidas à segurança social, previsto no Decreto-
-Lei n.º 42/2001, de 9 de Fevereiro (3), são títulos executivos as certidões de dívida emitidas, nos termos 
legais, pelas instituições de solidariedade e segurança social (art. 7.º, n.º 1, deste diploma).

Estas certidões devem indicar o órgão de execução ou a instituição que as tiverem extraído, com 
a assinatura devidamente autenticada, data em que foram passadas, nome e domicílio do devedor, 
proveniência da dívida e indicação, por extenso, do seu montante, da data a partir da qual são devidos 
juros de mora e da importância sobre que incidem, com discriminação dos valores retidos na fonte, se 
for o caso (n.º 2 do mesmo art. 7.º).

Ao título executivo deve ser junto o extracto da conta corrente, quando for caso disso (n.º 4 do 
mesmo artigo).

Alega a recorrida que, nestes casos, se está numa situação enquadrável na alínea h) do n.º 1 do 
artigo 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário, em que a lei autoriza a discussão da 
legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda, em sede de oposição, por não estar legalmente 
assegurado meio de impugnação contenciosa daquela.

E que, por outro lado, não tendo sido citada na qualidade de responsável subsidiária, da sua cita-
ção era apenas legalmente obrigatório que constassem os elementos previstos nas alíneas a), c), d) e e) 
do n.º 1. do artigo 163º do CPPT, pelo que a não inclusão dos elementos essenciais da liquidação, não 
podia no caso vertente fundamentar a arguição da nulidade desta mesma citação.

Mas não lhe assiste razão.
É precisamente a circunstância de nestes casos de oposição à execução fiscal poder ser impugnada 

a legalidade do acto de extracção da certidão confirmativa da dívida, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do 
artº 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário – posto que em relação a esta dívida não 
é assegurada ao contribuinte qualquer via autónoma de impugnação  - que nos permite concluir que as 
deficiências da comunicação dos elementos relativos àquele acto, a incluir na citação, se repercutem 
no exercício de direitos a exercer no processo de execução fiscal, justificando -se, por isso mesmo, que 
aquelas deficiências impliquem a nulidade da citação, na medida em que nestes casos, a falta cometida 
prejudica indubitavelmente, a defesa do citado (4) (artº 198º, n.º 4 do Código de Processo Civil).

E, como vem sublinhando a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo basta a pos-
sibilidade concreta de os executados terem sido prejudicados no exercício dos meios de defesa que a 
lei lhes confere em relação às liquidações que estão na origem das dívidas exequendas, para que seja 
admissível a arguição de nulidade da citação nos termos do artº 198º, n.º 4 do Código de Processo Ci-
vil – cf. entre outros, os Acórdãos de 19.01.2011, recurso 1034/10, de 21.09.2011, recurso 780/11 de 
10.02.2010, recurso 1178/09, de 12.05.2010, recurso 632/09 e de 26.06.2002, recurso 832/02.

Daí que se entenda que a recorrida haveria de ter arguido a nulidade da citação (artº 198º, n.º 2 
do Código de Processo Civil) no âmbito do processo de execução fiscal, com a garantia adicional de 
poder reclamar do eventual acto de indeferimento de tal arguição de nulidade (arts. 103º, n.º 2 da Lei 
Geral Tributária e 276º do Código de Procedimento e Processo Tributário).

Este seria o meio processual adequado para obter a tutela jurídica dos seus direitos e não o meio 
processual de intimação para prestação de informações ou passagem de certidão (104º, n.º 1 do CPTA 
e 146º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário).

Com efeito a intimação para a prestação de informações será aplicável, no procedimento tributário, 
aos casos em que está em causa suprir as deficiências das notificações, quando a Administração Tribu-
tária não der satisfação às pretensões formuladas nesse sentido ao abrigo do artº 37º, n.º 1 do Código 
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de Procedimento e Processo Tributário, como se conclui do preceituado nos arts. 49º, n.º 1, alínea e), 
subalínea vi) do ETAF e 104º do CPTA, com remissão para o artº 60º, n.º 2 deste último Código (5).

Mas não é essa, como vimos a hipótese dos autos, pois o que aqui está em causa é a comunicação 
de acto processual, praticado no âmbito de processo de execução fiscal e não a notificação de acto 
tributário que possa ser objecto de meio legal de reacção contra a sua validade/existência.

Neste contexto não será aplicável ao caso subjudice o regime de sanação previsto no artº 37º do 
Código de Procedimento e Processo Tributário, pelo que não há lugar à “intimação para passagem de 
certidão”.

Daí que não possa manter -se a sentença recorrida que decidiu em contrário.
7. Decisão:
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, 
julgando improcedente o pedido de intimação deduzido.

Custas pela recorrida.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes. (vencido porquanto embora também considere que o artigo 37.º do Código de Procedimento 
Processo Tributário não se aplica ao processo de execução fiscal, no caso concreto dos autos em que 
foi alegado que a requerente não foi notificada do acto de liquidação e dos meios de reacção ao seu 
dispor devia ordenar -se a ampliação da matéria de facto. Com efeito se se demonstrar tal alegação pode 
suceder que esta seja a única possibilidade que a recorrente tem (em sede de oposição) ao seu alcance 
de discutir com concreto a legalidade da dívida exequenda por não estar legalmente assegurado meio 
de impugnação contenciosa daquela liquidação, situação em que de facto seria admissível a aplicação 
do regime do referido artigo 37.º do CPPT).

(1) (Cf. neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, 6.ª edição, 
vol. I, pag. 348, e ainda os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 20.02.2007, recurso 67/07, e de 26.06.2002, 
recurso 832/2002,)

(2) (Sublinhado nosso.)
(3) (Actualizado pelo Decreto -Lei n.º 112/2004, de 13 de Maio e pelas Leis n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro e Lei 

n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril.)
(4) (E neste sentido se pronuncia também Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedimento e Processo Tributário 

anotado, vol. III, pag. 369.)
(5) (Ver neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pags. 512 

e 513.) 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Reclamação de actos praticados pelo OEF. Nulidade. Prazo da reclamação.

Sumário:

Imputando -se a acto praticado pelo OEF vício que se reconduz à invocação de vício 
de forma, por insuficiência de fundamentação, o que envolve mera anulabilidade, a 
respectiva reclamação teria que ser apresentada no prazo previsto no artigo 277.º 
do CPPT.

Processo n.º 903/12 -30.
Recorrente: Boavista Futebol Clube.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Boavista Futebol Clube, com os demais sinais dos autos, recorre da decisão que, proferida 

no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, julgou improcedente a reclamação que, no seguimento 
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de penhoras que lhe foram efectuadas, veio apresentar, nos termos do artigo 276º do CPPT, contra 
despacho proferido pelo sr. Director de Finanças do Porto.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. A questão sub judice subsumia -se, como bem entendeu a sentença ora em crise, à apreciação da 

invocada nulidade do despacho do Diretor de Finanças do Porto que recaiu sobre o pedido de pagamento 
em prestações e a sua isenção de garantia e de todo o processado a ele subsequente, nomeadamente, 
por omissão de pronúncia, por a ausência de notificação da exequente relativamente ao montante da 
garantia a prestar e de concessão de prazo para o fazer;

B. A douta sentença recorrida reconhece tais invocadas omissões;
C. Entende, porém, que a respetiva consequência não é nulidade, no que lhe falece, salvo o devido 

respeito, que é muito, razão;
D. Discorda a reclamante, aqui recorrente, que tal omissão não tenha – como entende a sentença 

recorrida – prejudicado a sua defesa, porquanto, e sem prejuízo da hipótese de reclamação, a verdade é 
que tais omissões – bem como a falta de notificação do despacho que declarou incumprido o plano de 
pagamento em prestações e a consequente e imediata emissão de mandado de penhora – prejudicaram 
a possibilidade de eficazmente suspender o procedimento executivo e a possibilidade de evitar o ataque 
– súbito e sem aviso – que foi feito ao seu direito de propriedade;

E. Pelo que dúvidas não podem restar de que constituem nulidades insanáveis, do conhecimento 
oficioso e suscetíveis de ser arguidas em qualquer estado do processo – cfr. os artigos 133º, n.º 1, 
alíneas f) e i) e 134º, nºs. 1 e 2, do C.P.A..

F. Nulidade que deve, em primeira linha, ser arguida – como o foi – junto do órgão de execução 
fiscal;

G. A douta sentença recorrida padece, assim, do vício de violação de lei, por incumprimento do 
prescrito nos artigos 133º, n.º 1, alíneas f) e i) e 134º, nºs. 1 e 2, do C.P.A..

Termina pedindo a revogação da sentença recorrida e que esta seja substituída por decisão que 
reconheça a nulidade do despacho proferido pelo Diretor de Finanças do Porto e de todo o processado 
a ele subsequente, com as devidas e legais consequências.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes: «Nada temos a acrescentar ao douto parecer do M.P. 

de fls. 645/6 dos presentes autos que a sentença ora recorrida acolheu na íntegra. Assim, entendemos 
que o presente recurso não merece provimento.»

1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A). Contra a reclamante foram instaurados os processos de execução fiscal n.º 3387200701048392 

e aps., para cobrança de dívidas provenientes de Coimas Fiscais e Encargos de Processos de Contra-
-Ordenação, do montante de 11. 315,05 €, – cfr. fls. 4 a 10 dos autos, cujo teor se dá por reproduzido.

B). Em 27/06/2008, a reclamante apresentou no Serviço de Finanças do Porto – 4 um requerimento, 
do qual consta, para além do mais, o seguinte:

“(…) 18º  - É, pois, com base em tais pressupostos legais e fundamentos económicos que a ora 
requerente se declara incapaz de prestar qualquer garantia, não só por manifesta falta de meios eco-
nómicos, mas também pelo prejuízo irreparável que a prestação de uma qualquer garantia bancária ou 
seguro caução acarretariam.

Por tudo isto,
19º  - Desde já se requer a suspensão da presente execução com isenção da prestação de garantia 

– cfr. artigos 169º e 199º, n.º 3 do C.P.P.T.
Caso assim não se entenda se sem prescindir do supra alegado:
20º  - A ora executada, socorrendo -se de solução idêntica àquela que já apresentada por outras 

agremiações desportivas com o mesmo objecto social desta e tendo em conta o actual ratio da Lei 
art. 195º, n.º 1 do CPPT, para garantia do pontual e integral cumprimento do acordo ora requerido 
constituirá primeiro penhor sobre os títulos nominativos de que é legitima titular e representativos dão 
capital social da Boavista Futebol Clube, Futebol, SAD e que asseguram o pagamento da totalidade 
da dívida. A saber, 880.000 (oitocentos e oitenta mil acções) acções ordinárias, nominativas. – cfr. 
fls. 578 a 580 dos autos.

C). Em 03/07/2008, o Senhor Director de Finanças do Porto, proferiu despacho aqui reclamado, 
notificado ao reclamante por ofício de 13/08/2008, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 
e onde consta, além do mais, o seguinte:

(…) “No uso da competência que me atribui o n.º 1 do artigo 197º do aludido código, AUTORIZO, 
o pagamento em 36 prestações, no valor de 912,86 (…).

“Face ao informado, indefiro o pedido de dispensa de garantia do sujeito passivo e face ao dis-
posto na alínea a) do n.º 3 do ponto II da Circular n.º 13/99 de 8 de Julho, da Direcção de Serviços 
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de Justiça Tributária, dispenso a audição prévia do interessado, a que alude o art. 60º da LGT.”, cfr. 
fls. 595 a 596 dos autos.

D). Os planos de pagamentos em prestações que correrem nos processos aqui em causa (principal e 
apensos) foram interrompidos por falta de pagamento, reclamante.  - cfr. informação de fls. 232 dos autos.

E). Por despacho datado de 30/06/2009 foram penhoradas as Fracções “I” e “J” do artº U 8037 
da freguesia de Ramalde.

F). As penhoras foram notificadas ao executado em 27/08/2009, cf. fls. 232 dos autos.
G). A presente reclamação judicial foi apresentada no Serviço de Finanças do Porto – 4 em 

07/09/2009. – cfr. fls. 180 dos autos.
3.1. Enunciando como questões a decidir a da nulidade do despacho do sr. Director de Finanças 

do Porto (proferido em 16/7/2008) e do processado subsequente e a da falta de fundamentação do 
despacho reclamado, a sentença recorrida concluiu o seguinte:

 - O despacho reclamado pronunciando -se sobre o requerimento apresentado pela reclamante, 
deferiu o pagamento da dívida exequenda em 12 prestações mensais, indeferiu o pedido de dispensa de 
prestação de garantia, mas não se pronunciou sobre o pedido de prestação de garantia mediante penhor 
de 880.000 acções nominativas detidas na Boavista Futebol Clube, Futebol SAD. E, quanto a este último 
pedido (formulado a título subsidiário) o despacho incorre, efectivamente, em omissão de pronúncia.

Mas, daí não decorre a consequência jurídica que a reclamante lhe atribui, ou seja, a nulidade do 
referido despacho e dos actos subsequentes, nos termos das als. f) e i) do n.º 1 do art. 133º do CPA, dado 
que sendo a forma do acto o modo através do qual se exterioriza ou se manifesta o seu autor, este só 
carece em absoluto de forma legal quando falta a forma solene a que a lei sujeita a produção do efeito 
jurídico visado ou quando devendo manifestar -se por escrito o órgão se pronunciou oralmente. E não 
é esse, manifestamente, o caso dos autos.

 - E de igual modo, não são juridicamente inexistentes, por falta de “conteúdo e sentido de decisão” 
o despacho do sr. Director de Finanças do Porto, bem como os actos de penhora praticados pelo órgão 
de execução fiscal, uma vez que contêm os elementos essenciais dos actos administrativos, a que se 
reportam os arts. 123º, n.º 1, alínea e) e 133º, n.º 1 do CPA.

Em suma, o aludido despacho não é nulo ou juridicamente inexistente, da mesma forma que não 
são nulos, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art. 133º do CPA, os actos praticados posteriormente pelo 
órgão de execução fiscal. Ora,

 - constituindo a reclamação judicial de acto praticado na execução fiscal uma verdadeira acção 
impugnatória incidental da execução fiscal, formulada no curso de execução pendente, tendo por ob-
jecto determinado acto que nela foi praticado pelo órgão da execução e por finalidade a apreciação da 
validade desse acto;

 - estabelecendo o n.º 1 do art. 277º do CPPT o prazo de 10 dias para deduzir reclamação judicial 
dos actos materialmente administrativos em matéria tributária praticados no âmbito do processo de 
execução fiscal, contados desde a sua notificação;

 - contando -se tal prazo nos termos do art. 144º do CPC (ex vi art. 20º n.º 2 CPPT) já que decorre 
do art. 103º n.º 1 da LGT que o processo de execução fiscal tem natureza judicial;

 - e resultando da factualidade provada que o sobredito despacho foi notificado à reclamante por 
ofício datado de 13/8/2008 e que a presente reclamação foi apresentada em 7/9/2009,

 - é evidente que o prazo para apresentar reclamação judicial do aludido despacho há muito se 
esgotara, consolidando -se o acto na ordem jurídica, reconhecendo, aliás, a própria reclamante que teve 
possibilidade de apresentar reclamação judicial contra o dito despacho nos termos dos arts. 276º e ss 
do CPPT, bem como contra os subsequentes actos de penhora que, por falta de reclamação em tempo 
oportuno, se foram consolidando na ordem jurídica.

3.2. É do assim decidido que a recorrente discorda sustentando que, contrariamente ao que se 
decidiu, a dita «omissão de pronúncia» tem como consequência a nulidade do acto, dado que tal 
omissão prejudicou a sua defesa, porquanto, e sem prejuízo da hipótese de reclamação, tal omissão 
– bem como a falta de notificação do despacho que declarou incumprido o plano de pagamento em 
prestações e a consequente e imediata emissão de mandado de penhora – prejudicaram a possibilidade 
de eficazmente suspender o procedimento executivo e a possibilidade de evitar o ataque que foi feito 
ao seu direito de propriedade, sendo que se trata de nulidades insanáveis, do conhecimento oficioso e 
susceptíveis de serem arguidas em qualquer estado do processo, nos termos dos arts. 133º, n.º 1, als. f) 
e i) e 134º, nºs. 1 e 2, do CPA.

A questão a decidir no presente recurso é, portanto, a de saber se a sentença enferma deste alegado 
erro de julgamento por, tendo considerado que aquela referida omissão não se reconduz à invocada nuli-
dade prevista nas als. f) e i) do n.º 1 do art. 133º do CPA, haver julgado intempestiva a presente reclamação.

Vejamos.
4.1. Como se refere na decisão recorrida, a reclamação judicial de actos praticados pelo órgão 

da execução fiscal deve ser deduzida no prazo de 10 dias, contados desde a respectiva notificação 
(art. 277º do CPPT).
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Aliás o recorrente não discorda desta asserção, nem discorda que, contando -se tal prazo nos 
termos do art. 144º do CPC (ex vi art. 20º, n.º 2 do CPPT), uma vez que, como decorre do n.º 1 do 
art. 103º da LGT, o processo de execução fiscal tem natureza judicial, aquele prazo de 10 dias tinha, 
no caso, decorrido: o despacho foi -lhe notificado por ofício datado de 13/8/2008 e a reclamação foi 
apresentada em 7/9/2009.

Sustenta, no entanto, que aquela «omissão de pronúncia» (bem como a falta de notificação do 
despacho que declarou incumprido o plano de pagamento em prestações e a consequente e imediata 
emissão de mandado de penhora) se traduzem em nulidades insanáveis, de conhecimento oficioso e 
cognoscíveis a todo o tempo, por consubstanciarem nulidades subsumíveis às als. f) e i) do n.º 1 do 
art. 133º do CPA.

Carece, porém, de razão legal.
4.2. Refira -se, no entanto, que não se se nos afigura que possa, sem mais, caracterizar -se a invo-

cada nulidade como substanciando a apelidada «omissão de pronúncia»: configurando -se o despacho 
reclamado como acto administrativo praticado no processo de execução e embora este revista a natureza 
de processo judicial, não há que imputar aos actos nele praticados, mas que não são actos judiciais, as 
nulidades referenciadas para as decisões judiciais.

Todavia, a entender -se que tal acto sofre de vício de forma, por insuficiente fundamentação (na 
medida em que, relativamente à requerida prestação de garantia mediante penhor das 880.000 acções 
oferecidas, não se descortina itinerário cognoscitivo e valorativo que permita ao destinatário/recorrente 
conhecer as razões de facto e de direito que determinaram que no despacho se apreciassem apenas 
os restantes pedidos formulados no requerimento em questão  - em violação, até, do dever de decisão 
previsto no art. 9º do CPA), não estamos, nesse âmbito, perante qualquer daquelas nulidades invocadas 
(as indicadas nas als. f) e i) do n.º 1 do art. 133º do CPA).

Nos termos deste normativo «são nulos os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais 
ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade».

Os vícios do acto são, portanto, em regra, fundamento da sua anulabilidade, só implicando a sua 
nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto ou quando houver 
lei que expressamente preveja esta forma de invalidade (cfr. arts. 133º, n.º 1, e 135º do CPA), sendo, 
ainda, admissível o vício da inexistência jurídica, a que se alude nos arts. 124º, 137º e 139º, todos do 
mesmo CPA.

Optou -se, ali, por um regime misto na previsão dos vícios que conduzem à nulidade do acto 
administrativo: admitiu -se o critério da nulidade por natureza (princípio da cláusula geral), mas, por 
outro lado, combinou -se este critério com o da enumeração exemplificativa  - a chamada nulidade por 
determinação da lei.

Como ensinam Aroso de Almeida e Fernandes Cadilha (1) «a nulidade constitui o regime de excep-
ção, ao passo que a anulabilidade é o regime -regra. É o que se depreende do disposto no artigo 135º 
do CPA, segundo o qual são anuláveis os “actos administrativos praticados com ofensa dos princípios 
ou normas jurídicas aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção.

(...) A anulabilidade constitui uma forma de invalidade do acto administrativo que se reconduz 
à violação de uma regra ou de um princípio jurídico de natureza formal (de competência, de forma 
ou de trâmite) ou substantiva. No primeiro grupo, incluem -se: (a) a violação de regras relativas à 
competência do autor do acto, quando não envolvam as situações extremas de falta de atribuições, 
geradoras de nulidade (incompetência relativa); (b) vícios de forma, que poderão consistir na preteri-
ção de formalidades no âmbito do procedimento administrativo (arts. 54º e segs. do CPA), na omissão 
ou deficiência respeitante à forma do acto (art. 120º do CPA), desde que não se reconduza à carência 
absoluta da forma legal, ou na omissão ou deficiência atinente à Enunciação do objecto e dos elementos 
do acto (art. 123º do CPA)».

Ora, não se vê que o despacho reclamado careça absolutamente de forma legal ou seja omisso 
quanto à enunciação do objecto e elementos. E também não se vê que esse acto e os demais invocados 
pela recorrente se subsumam à previsão do n.º 2 do art. 133º do CPA (entre os quais constam os que 
ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental e os que ofendam os casos julgados) sendo 
que, como também refere António Francisco de Sousa (2) por um lado o conteúdo essencial nem sequer 
se confunde «com a ideia de ofensa chocante e grave», pois não «se trata de maior ou menor intensi-
dade e gravidade da ofensa jurídica» e, por outro lado, até mesmo o direito instrumental só assume a 
natureza de direito fundamental se o direito dominante for dessa natureza; nem que o despacho recla-
mado ou os actos de penhora praticados pelo órgão de execução fiscal sejam juridicamente inexistentes, 
por falta de «conteúdo e sentido de decisão», uma vez que contêm os elementos essenciais dos actos 
administrativos, a que se reportam os arts. 123º, n.º 1, alínea e) e 133º, n.º 1 do CPA.

Acresce, aliás, referir que, mesmo considerando o prisma sob o qual a recorrente suscita a ques-
tão, é duvidosa «a possibilidade de reclamação perante a mera omissão de actos que o interessado 
entenda que deveriam ter sido praticados e que não o foram» e que, por isso, relativamente a omissões 
de actos não será possível, em princípio, reclamar imediatamente para o juiz, «pelo que o interessado 
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deverá fazer a respectiva arguição de nulidade perante o órgão da execução fiscal e só da decisão 
deste que não satisfaça a sua pretensão poderá reclamar», sendo igualmente duvidosa a questão de 
saber «se podem ser arguidas directamente perante o juiz nulidades de actos processuais praticados 
pela administração tributária com deficiências (por exemplo, prática de actos sem observância das 
formalidades legais) ou se é necessário arguir essas nulidades perante o órgão da execução fiscal, 
com possibilidade de subsequente reclamação para o juiz da decisão que sobre essa arguição recair» 
e se, «a entender -se que pode pedir -se directamente a intervenção do juiz, o meio processual adequado 
é a reclamação prevista no art. 276º (tendo por objecto o acto deficiente) ou um incidente processual 
inominado, cuja apreciação cabe ao juiz, no âmbito da competência para decidir «incidentes», que 
lhe é atribuída pelo art. 151º do CPPT e pelos arts. 49º, n.º 1, alínea d), e 49º -A, nºs. 1, alínea c), 2, 
alínea c), e 3, alínea c), do ETAF de 2002». (3)

Em suma, o aludido despacho não é nulo ou juridicamente inexistente, da mesma forma que não 
são nulos, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art. 133º do CPA, os actos praticados posteriormente pelo 
órgão de execução fiscal.

E porque os invocados vícios subjacentes ao despacho reclamado se reconduziriam, em sede de 
atempada impugnação (através da respectiva reclamação), à invocação de vício de forma, por insufi-
ciência de fundamentação, o que envolve mera anulabilidade, tal reclamação teria que ser apresentada 
no prazo previsto no art. 277º do CPPT.

O que, como ficou provado, não sucedeu.
A sentença recorrida, que assim decidiu, deve, pois, ser confirmada, embora com a presente 

fundamentação.
Improcedem, portanto, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar, com a presente fundamen-

tação, a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fer-
nanda Maçãs.

(1) Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, vol. I, pag. 247.
(2) CPA anotado e comentado, anotação 27 ao artigo 133.º, pag. 379.
(3) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. IV, 

6.ª edição, 2011, anotações 4 b) e c) ao artigo 276.º, pp. 271/272.
O mesmo autor entende, igualmente, que «se ocorrer inércia da administração tributária em apreciar a arguição ou se se 

tratar de uma situação em que a omissão provoca, só por si, uma lesão imediata dos interesses do requerente, não poderá deixar 
de reconhecer -se a este interessado o direito de solicitar imediatamente a intervenção do tribunal, como exige a garantia cons-
titucional do direito à tutela judicial efectiva (artigo 20.º, n.º 1, da CRP)» e que prevendo -se, por força dessa garantia, a ficção 
de indeferimento tácito, como objecto de impugnação perante os tribunais em situações de inércia indevida da administração 
(artigos 57.º, n.º 5, da LGT e 106.º do CPPT), então, apesar de o processo de execução fiscal ter natureza judicial na sua tota-
lidade (artigo 103.º da LGT), também este regime do indeferimento tácito (formado após o decurso do prazo legal de decisão 
— 10 dias para a prolação de despachos no processo de execução fiscal pelo órgão da execução fiscal [artigo 22.º, alínea a), 
do CPPT] — se deverá aplicar, na parte em que nesse processo de execução se desenvolve actividade administrativa. 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Garantia. Fiança.

Sumário:

 I — Do artigo 199.º do CPPT não resulta a exclusão da fiança como forma legalmente 
admissível de prestação da garantia e, pelo contrário, deve ser admitida por re-
ferência à previsão na parte final do seu n.º 1:«ou qualquer meio susceptível de 
assegurar os créditos do exequente».
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 II — Sendo oferecida fiança, a idoneidade da garantia deve ser apreciada pelo órgão 
competente da Administração Fiscal caso a caso, em concreto, em face das sus-
ceptibilidade do património do fiador responder pela dívida exequenda e pelo 
acrescido.

 III — A Administração Fiscal não pode recusar a constituição da garantia mediante 
fiança com o fundamento que esta não assegura plena e seguramente a cobrança 
do seu crédito e com desprezo pelos interesses legítimos do executado.

Processo n.º 908/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Piedade – Investimentos, SGPS, S. A.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I. RELATÓRIO
1. PIEDADE -INVESTIMENTOS, SGPS, SA., apresentou reclamação, ao abrigo do art. 276º do 

Código de Procedimento e de Processo Tributário, contra a decisão proferida pelo Chefe do Serviço 
de Finanças da Feira 2, que lhe indeferiu o pedido de prestação de garantia através de fiança, que foi 
julgada procedente e revogado o despacho reclamado.

2.Inconformada, a Fazenda Pública veio interpor recurso para este Supremo Tribunal, apresentando 
as alegações com as seguintes Conclusões:

“A. O Meritíssimo juiz a quo julgou procedente a reclamação identificada em epígrafe, revo-
gando o despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Feira 2, que indeferiu a prestação 
de garantia através de fiança a apresentar pela sociedade comercial PIETEC – Cortiças, SA, tendo 
em vista a suspensão do processo de execução fiscal.

B. Considera o Ilustre julgador, na esteira da doutrina vertida no Ac. do STA de 14.03.2012, 
proferido no âmbito do proc. n.º 0208/12, que a enumeração das garantias efectuadas no n.º 1 do 
art. 199.º do CPPT, não é taxativa, mas, pelo contrário, meramente exemplificativa, pelo que o que 
verdadeiramente «(…) interessa é que em concreto seja apreciada a garantia oferecida e que não seja 
apreciada de forma abstracta para aferir a sua idoneidade».

C. Em conformidade, o Tribunal a quo revogou o despacho reclamado, uma vez que «(…) resulta 
da simples leitura do despacho recorrido que não foi feita a avaliação concreta da solvabilidade da 
sociedade fiadora, contendo, na verdade, afirmações de carácter genérico e abstracto, não apreciando 
os factos e circunstâncias concretas da capacidade económica da sociedade fiadora».

D. Segundo o n.º 1 do artigo 52.º da LGT, a cobrança da prestação tributária suspende -se no 
processo de execução fiscal em virtude, designadamente, de reclamação ou impugnação, não obs-
tante, nos termos do n.º 2, tal suspensão dependa da prestação de garantia idónea nos termos das leis 
tributárias.

E. O n.º 1 do artigo 169.º do CPPT prescreve, por sua vez, que a execução fica suspensa até à 
decisão do pleito em caso, nomeadamente, de reclamação graciosa ou impugnação judicial, 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.

F. Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, se, após o termo do prazo de pagamento voluntário, for 
prestada garantia, acompanhada de requerimento com a indicação da intenção de apresentar meio 
gracioso ou judicial para discussão da legalidade ou da exigibilidade da dívida exequenda, a execução 
fica igualmente suspensa, dando origem a um procedimento, que é extinto se, no prazo legal, não for 
apresentado o correspondente meio processual e comunicado esse facto ao órgão competente para a 
execução, conforme resulta do n.º 3.

G. De harmonia com o preceituado no n.º 1 do artigo 199.º do CPPT, caso inexistam bens sufi-
cientes penhorados, a garantia idónea poderá consistir em garantia bancária, caução, seguro -caução 
ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente, ou ainda, de acordo com o n.º 2 
do mesmo artigo, mas mediante concordância da administração tributária, em penhor ou hipoteca 
voluntária, aplicando -se o disposto no artigo 195.º, devendo, em todo o caso, ser prestada pelo valor 
da dívida exequenda, juros de mora contados até ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à data 
do pedido, quando posterior, com o limite de cinco anos, e custas na totalidade, acrescida de 25% da 
soma daqueles valores, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo.

H. O n.º 1 do artigo 199.º do CPPT não confere à administração tributária qualquer possibilidade 
de escolha entre garantias, estando essa vinculação, nos termos em que a lei a estabelece, apenas pre-
vista para as garantias ali expressamente mencionadas (garantia bancária, caução, seguro -caução), 
pelo que terão que ser sempre aceites, desde que suficientes.
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I. O disposto no artigo 199.º do CPPT não acolhe um elenco meramente exemplificativo de tipos 
de garantia susceptíveis de constituir garantia idónea.

J. Decorre da parte final do n.º 1 do mesmo artigo que este configura um preceito aberto, o qual 
é concretizado e regulamentado nos seus n.ºs 2 e 4.

K. Para além dos três tipos de garantia expressamente enunciados no n.º 1 do artigo 199.º do 
CPPT (garantia bancária, caução e seguro -caução), apenas podem e devem ser considerados como 
garantias idóneas para suspender o processo de execução, o penhor e a hipoteca voluntária, além da 
penhora constituída pela administração, nos termos do n.º 4.

L. O n.º 3 do artigo 200.º do CPPT, obriga a que, no processo de execução, se façam constar os 
bens que foram dados em garantia, preceito impossível de cumprir no caso da fiança (uma vez que 
se trata da totalidade do património do fiador), indicador de que o legislador tinha em mente apenas 
aquelas garantias que expressamente enunciou.

M. A ser admissível a fiança como meio susceptível de assegurar os créditos da Exequente, é óbvio 
que esta terá de ser prestada sob a forma de fiança bancária, atendendo a que esta é uma modalidade 
da “garantia bancária” elencada sob o n.º 1 do artigo 199.º do CPPT.

N. A fiança prestada por uma entidade que não tenha a natureza de instituição de crédito (ou 
bancária), ou seja, sem o seu carácter de uma fiança bancária, como historicamente se encontrava 
estatuída pelo artigo 160.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos (CPCI), não tem 
correspondência com a intenção do legislador face à redacção actual do artigo 199.º do CPPT.

O. Subjaz ao espírito do legislador que a única garantia capaz de assegurar o processo de 
execução fiscal é a garantia bancária e, quando muito, seria admissível a mesma sob uma das suas 
modalidades, isto é, a fiança bancária.

P. A lei aponta preferencialmente para certos tipos de garantia, dos quais se evidencia a vinculação 
de um concreto bem ou valor à segura realização da dívida exequenda, precavendo a indiferenciação 
ou depreciação inerente a outros modos de garantir e, dentre os valores concretos, aqueles que, pela 
sua natureza financeira, tenham imediata ou mais rápida conversão em receita, como a garantia 
bancária, caução ou seguro -caução.

Q. Este entendimento é reforçado pela vinculação da administração tributária ao principio da 
proibição da moratória no pagamento das dívidas fiscais, expresso no n.º 3 do artigo 36.º da LGT, bem 
como do n.º 3 do artigo 85.º do CPPT, e a necessária proibição de suspensão da execução, fora dos 
casos previstos legalmente, bem como ao princípio da indisponibilidade do crédito tributário, constante 
do n.º 2 do artigo 30.º da LGT, sob pena de violação do princípio da prossecução do interesse público 
e do princípio da legalidade.

R. O processo de execução fiscal, como processo executivo especial, e tendo como objectivo 
primacial a cobrança dos créditos tributários, tem como característica específica a estruturação em 
termos mais simples do que o processo de execução comum, tendo em vista uma maior celeridade 
naquela cobrança, recomendada pelas finalidades de interesse público associadas à respectiva arre-
cadação da receita, isto, naturalmente, sem implicar uma qualquer diminuição dos direitos e garantias 
dos contribuintes, rectius executados.

S. Um requerimento manifestando a intenção de contestar a dívida em cobrança coerciva, com a 
consequente suspensão de execução da mesma, estará sempre dependente da prestação de garantia, e 
de uma garantia idónea, que assegure os especiais interesses da entidade exequente, porque associados 
ao bem comum e à própria manutenção de um Estado Democrático de Direito Social, pois, natural-
mente, pretende -se evitar que o atraso na cobrança da dívida que a suspensão logicamente produz 
possa conduzir a uma inviabilidade da mesma cobrança, pondo em risco a concretização daquela 
configuração jurídico -constitucional de Estado.

T. Respondendo o património do fiador não apenas perante o credor da relação afiançada, mas 
também perante todos os outros credores do fiador, tal é susceptível de indiciar que essa massa patri-
monial do fiador é insuficiente para o cumprimento das suas obrigações.

U. A fiança, em abstracto, não pode assegurar o pagamento de forma suficiente e eficaz os cré-
ditos do exequente no prazo de 30 dias após citação, previsto no n.º 2 do artigo 200.º do CPPT, o que 
pode colocar em risco a viabilidade de cobrança da dívida tributária.

V. A aferição da idoneidade em concreto da fiança passa pela prévia determinação da data em 
que o fiador poderá vir a ser chamado a cumprir em lugar do primitivo devedor e pelo apuramento 
do património e da concreta situação económico -financeira do garante nessa data futura e indeter-
minada.

W. Não sendo possível prever a data em que o fiador poderá vir a ser chamado a cumprir, em 
lugar do primitivo devedor, a avaliação da idoneidade da fiança, em concreto, configura tarefa prati-
camente impossível de concretizar.

X. Qualquer avaliação que se faça à idoneidade de uma fiança em concreto, deve ter em conta 
a data em que se prevê que o fiador seja citado para pagamento, nos termos do n.º 2 do artigo 200.º 
do CPPT.
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Y. A impossibilidade de determinar o momento em que a fiança pode vir a ser exigida, acarreta, 
necessariamente, a impossibilidade de aferição da exacta situação patrimonial e financeira do garante 
nessa data futura e indeterminada.

Z. Em conformidade com o exposto, considera a Fazenda Pública, ressalvado o devido respeito, 
que a douta peça decisória sob recurso enferma de erro de julgamento, fazendo errónea interpretação 
e aplicação do disposto nas normas legais que regem a prestação da garantia para efeitos de suspen-
são do processo de execução fiscal, mais concretamente os artigos 52.º da LGT e 169.º, 199.º e 200.º 
do CPPT.

Nos termos vindos de expor e nos que Vªs. Exªs, sempre mui doutamente, poderão suprir, deve ser 
dado provimento ao presente recurso e, em consequência, substituir a decisão por outra que julgue a 
reclamação de todo improcedente, como se nos afigura estar mais consentâneo com o

Direito e a Justiça.
3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. Admitido o recurso, o Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, emitiu parecer no 

sentido de o recurso não merecer provimento.
5. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1.DE FACTO
Com relevância para a decisão da causa, o tribunal recorrido julgou provado:
“1. A 20 de Janeiro de 2012, foi instaurado pelo Serviço de Finanças de Feira 2, o processo de 

execução fiscal n.º 3441201201002660, em que figura como executada a aqui reclamante “Piedade – In-
vestimentos, SGPS, SA”, por dívidas de IRC, referentes ao exercício de 2008, no valor de € 101.757,19 
(cento e um mil e setecentos e cinquenta e sete euros e dezanove cêntimos);

2. A reclamante foi citada a 26 de Janeiro de 2012;
3. A reclamante solicitou a 30 de Janeiro de 2012 a prestação de garantia através de fiança a 

prestar pela sociedade comercial PIETEC – Cortiças, SA, tendo em vista a suspensão do processo de 
execução;

4. A 16 de Abril de 2012, foi proferido despacho a indeferir o pedido referido em 3, o qual se 
considera aqui integralmente reproduzido – cfr. fls. 31/32 dos presentes autos – e no qual consta “(...) 
Desde logo se verifica que a fiança não consta expressamente do artigo 199º do CPPT. (...) a vincu-
lação que do mesmo resulta está apenas determinada para as garantias ali expressamente elencadas 
(garantia bancária, caução, seguro -caução), pelo que estas terão que ser sempre aceites, desde que 
de valor suficiente. Mas apenas essas, sendo ilógico e insustentável entender que a Administração 
Tributária está vinculada à aceitação de qualquer outra garantia, ainda que de maior fragilidade, 
como se verifica com a fiança.”;

5. Através do ofício 0198 de 16 de Abril de 2012 foi a reclamante notificada do despacho de 
indeferimento;

6. A reclamação deu entrada a 30 de Abril de 2012.
2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Vem o presente recurso da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, em 

12 de Julho de 2012, através da qual dando razão à reclamante, revogou a decisão proferida pelo Chefe 
do Serviço de Finanças da Feira 2, que recusou a fiança oferecida pela ora recorrida como garantia, 
com vista a obter a suspensão da execução fiscal contra si deduzida.

Para tanto, ponderou o Mmº Juiz “a quo”, em síntese, que:
• “A Administração Tributária indeferiu a prestação da garantia através da fiança com fundamento 

na sua idoneidade, reconduzindo o juízo sobre a idoneidade da fiança a uma apreciação em abstracto 
sobre a fiança como modo de prestar garantia, concluindo que a mesma seria inadmissível, quer porque 
não está prevista no artigo 199º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), quer 
porque não assegura plena e seguramente o interesse público da efectiva cobrança dos créditos por 
impostos”.

• “Como resulta da sua simples leitura, a enumeração das garantias efectuadas” (…) no n.º 1 do 
art. 199º do CPPT, “não é taxativa, mas, pelo contrário, meramente exemplificativa, como aliás, resulta 
da sua parte final, onde expressamente se prevê a possibilidade da garantia ser prestada por “qualquer 
meio susceptível de assegurar os créditos do exequente”.

• “Nesse sentido, aliás, tem entendido a jurisprudência dos Tribunais Superiores, vertido em 
Acórdãos, como o do Supremo Tribunal Administrativo de 14 de Março de 2012, disponível in www.
dgsi.pt. Acresce que está este Tribunal de total acordo com o entendimento vertido no referido Acórdão.

• Como tal, entende este Tribunal que interessa é que em concreto seja apreciada a garantia ofe-
recida e que esta não seja apreciada de forma abstracta para aferir da sua idoneidade. O que se mostra 
vital a é que a garantia oferecida seja susceptível de assegurar o pagamento da quantia exequenda.
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Porém, resulta da simples leitura do despacho recorrido que não foi feita a avaliação concreta da 
solvabilidade da sociedade fiadora, contendo, na verdade, afirmações de carácter genérico e abstracto, 
não apreciando os factos e circunstâncias concretas da capacidade económica da sociedade fiadora”.

Como tal, cumpre dar razão à reclamante, revogando -se o despacho reclamado.
Contra este entendimento se insurge a Fazenda Publica, argumentando, em síntese, que:
• “(…) o artigo 199.º do CPPT não acolhe um elenco meramente exemplificativo de tipos de 

garantia susceptíveis de constituir garantia idónea.
• “(…) além dos três tipos de garantia expressamente enunciados no n.º 1 do artigo 199.º do CPPT 

(garantia bancária, caução e seguro -caução), apenas podem e devem ser considerados como garantias 
idóneas para suspender o processo de execução, o penhor e a hipoteca voluntária, além da penhora 
constituída pela administração, nos termos do n.º 4.

• “(…) a ser admissível a fiança como meio susceptível de assegurar os créditos da Exequente, é 
óbvio que esta terá de ser prestada sob a forma de fiança bancária, atendendo a que esta é uma moda-
lidade da “garantia bancária” elencada sob o n.º 1 do artigo 199.º do CPPT.

• “(…) a lei aponta preferencialmente para certos tipos de garantia, dos quais se evidencia a vin-
culação de um concreto bem ou valor à segura realização da dívida exequenda, precavendo a indiferen-
ciação ou depreciação inerente a outros modos de garantir e, dentre os valores concretos, aqueles que, 
pela sua natureza financeira, tenham imediata ou mais rápida conversão em receita, como a garantia 
bancária, caução ou seguro -caução.

• “(…) a fiança, em abstracto, não pode assegurar o pagamento de forma suficiente e eficaz os 
créditos do exequente no prazo de 30 dias após citação, previsto no n.º 2 do artigo 200.º do CPPT, o 
que pode colocar em risco a viabilidade de cobrança da dívida tributária.

• “(…) a aferição da idoneidade em concreto da fiança passa pela prévia determinação da data em 
que o fiador poderá vir a ser chamado a cumprir em lugar do primitivo devedor e pelo apuramento do 
património e da concreta situação económico -financeira do garante nessa data futura e indeterminada”, 
pelo que não sendo possível prever a data em que o fiador poderá vir a ser chamado a cumprir, em lugar 
do primitivo devedor, “a avaliação da idoneidade da fiança, em concreto, configura tarefa praticamente 
impossível de concretizar”.

Em face das conclusões, que delimitam o objecto do presente recurso, nos termos do estatuído 
nos arts. 684º, nº3, e 685º -A/1 do CPC, a questão sub judice traduz -se em saber se o Mmº Juiz “a quo” 
incorreu em erro de julgamento ao julgar procedente a reclamação, revogando o despacho reclamado, 
por considerar, em suma, ilegal a decisão do órgão da Administração Fiscal que recusou a fiança como 
forma de constituição de garantia em ordem a suspender o processo executivo.

A resposta a esta questão gira em torno da determinação do sentido e alcance desde logo do 
art. 199º do CPPT no sentido de saber se o mesmo exclui a possibilidade de constituição de garantia 
em ordem à suspensão da execução fiscal por fiança e se tal meio de garantia deve em abstracto ter -se 
por inidóneo

2.2 Da admissibilidade e idoneidade da Fiança como meio de constituição de garantia
A solução da questão que vem posta passa pela determinação do sentido e alcance a dar aos 

seguintes preceitos:
O art. 52.º da Lei Geral Tributária (LGT), que dispõe nos seus n.ºs 1 e 2:
«1. A cobrança da prestação tributária suspende -se no processo de execução fiscal em virtude de 

pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução que tenham por 
objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, bem como durante os procedimentos 
de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE, de 23 de Julho, 
relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre as empresas associadas 
de diferentes Estados membros.

2. A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia 
idónea nos termos das leis tributárias.

[…]».
Por seu turno, o art. 169.º do CPPT diz nos seus n.ºs 1 e 2:
«1. A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, a impugnação 

judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda, bem como durante 
os procedimentos de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE, 
de 23 de Julho, relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre empresas 
associadas de diferentes Estados membros, 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 exe-
quenda e do acrescido, o que será informado no processo pelo funcionário competente.

2. A execução fica igualmente suspensa, desde que, após o termo do prazo de pagamento voluntário, 
seja prestada garantia antes da apresentação do meio gracioso ou judicial correspondente, acompanhada 
de requerimento em que conste a natureza da dívida, o período a que respeita e a entidade que praticou 
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o acto, bem como a indicação da intenção de apresentar meio gracioso ou judicial para discussão da 
legalidade ou da exigibilidade da dívida exequenda».

Por sua vez, a redacção do art. 199.º do CPPT, nºs 1, 2 e 4, é a seguinte:
«1. Caso não se encontre já constituída garantia, com o pedido deverá o executado oferecer garantia 

idónea, a qual consistirá em garantia bancária, caução, seguro -caução ou qualquer meio susceptível de 
assegurar os créditos do exequente.

2. A garantia idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda, a requerimento do 
executado e mediante concordância da administração tributária, em penhor ou hipoteca voluntária, 
aplicando -se o disposto no artigo 195.º, com as necessárias adaptações.

[…]
4. Vale como garantia, para os efeitos do n.º 1, a penhora já feita sobre os bens necessários para 

assegurar o pagamento da dívida exequenda e acrescido ou a efectuar em bens nomeados para o efeito 
pelo executado no prazo referido no n.º 7».

Sobre o sentido e alcance destes preceitos, em especial no sentido de saber se o art. 199º do CPPT 
consagra um elenco taxativo ou aberto de garantias e se existe uma preferência legal sobre determinado 
tipo de garantias, atenta a sua imediata ou mais rápida conversão ou receita ou mesmo a maior ou menor 
liquidez, existe jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal.

Em concreto sobre a idoneidade da fiança já se pronunciou o STA, designadamente, por Acórdão 
de 14 de Março de 2012, proc n.º 208/11.

Atendendo à identidade das situações e estando em causa a aplicação das mesmas normas jurídicas, 
não havendo razões para nos afastarmos da jurisprudência vazada no mencionado Acórdão, no qual 
interviemos como adjunta, na apreciação do caso dos autos passaremos a segui -lo de muito perto.

Assim, pode ler -se, desde logo, no mencionado Acórdão, que a leitura do art. 199º “revela ine-
quivocamente que a enumeração feita no n.º 1 não é taxativa, mas meramente exemplificativa, como 
resulta da sua parte final, onde expressamente se prevê a possibilidade da garantia ser prestada por 
«qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente».

Salvo o devido respeito, não faz sentido sustentar, como o faz a Recorrente, que naquele conceito 
aberto cabem apenas as formas de prestação de garantia previstas nos n.ºs 2 – penhor ou hipoteca 
voluntária – e 4 – penhora já efectuada ou a efectuar em bens suficientes para assegurar o pagamento 
da dívida exequenda e do acrescido – do mesmo artigo. A ser assim, o legislador por certo teria optado 
por outra redacção que traduzisse essa sua intenção e não faria sentido algum a referência feita no n.º 1 
do preceito a «qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente», sobretudo antecedida 
da conjunção disjuntiva ou (cfr. art. 8.º, n.º 3, do Código Civil (CC)). Na verdade, na interpretação que 
a Recorrente preconiza para o art. 199.º, de que as únicas formas de prestação de garantia legalmente 
admissíveis são as aí expressamente aludidas, por que teria o legislador incluído no n.º 1 tal referência? 
A aceitar -se a tese da Recorrente, essa referência seria absolutamente redundante, pois a interpretação 
do artigo sempre seria a mesma, ainda que no n.º 1 não se tivesse incluído aquela passagem. Por outro 
lado, que sentido faria o recurso ao conceito aberto em face da completa determinação das situações 
fácticas susceptíveis de o preencherem, ademais tão escassas?

Manifestamente, a lei, apesar de especificar algumas das formas por que pode ser prestada a 
garantia, fá -lo a título meramente exemplificativo, enunciando as mais comuns; mas, como resulta 
clara e inequivocamente do teor do n.º 1 do art. 199.º do CPPT, podendo a garantia ser constituída 
por qualquer outro meio que assegure o pagamento da dívida exequenda e do acrescido (1).

Nesse conceito aberto – «qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do
exequente» – cabe, designadamente, a fiança.
Pela fiança, que é uma das garantias especiais das obrigações, o fiador obriga -se pessoalmente 

perante o credor a satisfazer o direito de crédito que este tem sobre o devedor, constituindo -se, assim, 
o fiador como verdadeiro devedor do credor e respondendo, em princípio, com todo o seu património 
(cfr. art. 627.º, n.º 1, do CC).

A obrigação do fiador é acessória da do devedor, o que significa que a obrigação daquele tem 
o mesmo conteúdo da obrigação deste, como resulta do disposto no art. 634.º do CC, que dispõe: «A 
fiança tem o conteúdo da obrigação principal e cobre as consequências legais e contratuais da mora 
ou culpa do devedor».

Por outro lado, embora, por regra, a fiança tenha natureza subsidiária, o que significa que o 
fiador tem o direito de se opor à execução dos seus bens enquanto não estiver excutido o património 
do devedor principal (cfr. art. 638.º do CC (2)), pode o fiador renunciar a esse benefício, como resulta 
do disposto no art. 640.º, alínea a), do CC (3) e como sucedeu no caso sub judice (cfr. n.ºs 5 e 11 dos 
factos provados).

Note -se, no entanto, que a característica da subsidiariedade da fiança nunca conflitua com a sua 
característica essencial – a acessoriedade –, pois o fiador nunca deixa de ser pessoalmente obrigado 
a garantir com o seu património a satisfação do crédito (cfr. o já referido art. 627.º do CC), podendo 
ser chamado a cumprir mesmo antes mesmo do devedor (cfr. art. 641.º do CC (4)).
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Assim, em abstracto e na medida em que a fiança constitui um meio de assegurar conveniente-
mente o pagamento da quantia exequenda e do acrescido, temos que admiti -la como um meio legal-
mente admissível de constituição de garantia (5). Isto, obviamente, sem prejuízo do juízo que venha 
a ser efectuado em concreto relativamente à capacidade e idoneidade do fiador (cfr. art. 633.º, n.º 1, 
do CC (6))”.

Não podemos, pois, concordar com a Recorrente quando esta sustenta que o art. 199.º do CPPT 
exclui a possibilidade da garantia se constituir mediante a prestação de fiança, através de um juízo 
abstracto”.

Outra ilação que se retira da jurisprudência do STA é que qualquer decisão sobre a idoneidade 
de uma garantia há -de resultar da avaliação que for efectuada em concreto sobre a susceptibilidade de 
assegurar o pagamento da quantia exequenda e do acrescido.

O órgão da execução fiscal, perante o oferecimento de garantia mediante fiança, e não se ques-
tionando a capacidade do fiador se obrigar nem os quantitativos e prazos dos n.ºs 5 e 6 do art. 199.º 
do CPPT, deve limitar -se, com vista à averiguação da respectiva idoneidade, a avaliar se a fiança é ou 
não susceptível de assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, maxime em face do 
património do fiador.

Com efeito, na definição da idoneidade legalmente necessária da garantia a prestar para efeito 
da suspensão do processo executivo, o legislador apenas exigiu que a mesma fosse suficiente para 
assegurar o pagamento dos créditos em cobrança e do acrescido.

Assim sendo, tal como ficou consignado no Acórdão do STA, de 15 de Fevereiro de 2012, proc 
n.º 126/12, “a partir do momento que a garantia oferecida cubra a totalidade do crédito exequendo e 
acrescido, a Administração Fiscal não pode recusar a substituição com fundamento em aspectos quali-
tativos das garantias, sob pena de incorrer em errónea interpretação e aplicação do art. 199º do CPPT 
conjugado com o n.º 5 do art. 52º da LGT”.

No caso em apreço, o órgão de execução fiscal limita -se a fazer uma apreciação em abstracto sobre 
a idoneidade da fiança fazendo uma interpretação restrita e fechada do art. 199º, do CPPT restringindo -o 
às garantias nele expressamente enunciadas (garantia bancária, caução e seguro caução). Além destas, 
apenas devem ser consideradas como garantias idóneas para suspender o processo de execução, o penhor 
e a hipoteca voluntária, além da penhora constituída pela administração, nos termos do n.º 4.

Assim sendo, segundo, este modo de ver as coisas, acrescenta a Administração fiscal que a ser 
admissível a fiança como meio susceptível de “assegurar os créditos da Exequente, é óbvio que esta 
terá de ser prestada sob a forma de fiança bancária, atendendo a que esta é uma modalidade da “garantia 
bancária” elencada sob o n.º 1 do artigo 199.º do CPPT”.

Em face da jurisprudência do STA, não assiste qualquer razão à recorrente quando retira do 
art. 199º do CPPT a enumeração taxativa de um elenco garantias que excluem a fiança, a não a ser a 
prestada sob a forma de fiança bancária.

Por outro lado, pese embora a inegável margem de discricionariedade que assiste à Administração 
Fiscal nesta matéria (7), a verdade é que não podem relevar -se como fundamentos válidos para afastar 
a fiança os esgrimidos no caso em apreço.

Como se pode ler na sentença recorrida, “Administração Tributária indeferiu a prestação da ga-
rantia através da fiança com fundamento na sua idoneidade, reconduzindo o juízo sobre a idoneidade 
da fiança a uma apreciação em abstracto sobre a fiança como modo de prestar garantia, concluindo que 
a mesma seria inadmissível, quer porque não está prevista no artigo 199º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário (CPPT), quer porque não assegura plena e seguramente o interesse público 
da efectiva cobrança dos créditos por impostos” (sublinhado nosso).

Alega a recorrente, neste sentido, designadamente, que a fiança não pode assegurar o pagamento 
de forma suficiente e eficaz dos créditos do exequente, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 200º, nº2, 
do CPPT. Ora, pelas suas características também a hipoteca não satisfaz este requisito, o que levaria, 
segundo a tese da recorrente, a excluir também a hipoteca como garantia idónea.

O interesse da administração fiscal na realização célere dos seus créditos é um interesse legítimo 
e acautelado pela lei, mas que não passa pela preferência do legislador por certo tipo de garantias con-
soante a sua maior segurança, liquidez ou imediata execução.

O critério que o legislador elegeu para esse efeito assenta sim na idoneidade em concreto da 
garantia prestada para cobrir a totalidade da dívida exequenda, podendo a Administração Fiscal, em 
caso de diminuição significativa do valor dos bens, ordenar o seu reforço, nos termos do disposto no 
art. 199º, n.º 9, do CPPT e n.º 3 do art. 53º da LGT.

Como ficou dito no referido Acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo de 15 de Fevereiro passado, “[n]a execução fiscal confluem dois interesses 
conflituantes: o da administração fiscal na realização da cobrança célere dos seus créditos e o direito 
do executado em discutir a legalidade da dívida exequenda. Dando prevalência ao primeiro, a lei faz 
depender a suspensão da execução da prestação de garantia idónea, que cubra a totalidade da dívida 
exequenda. O que significa que a garantia há -de ser adequada a satisfazer o interesse da exequente, 
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mas sem onerar ou afectar de forma grave os interesses legítimos do executado. Uma garantia bancá-
ria ou um seguro -caução oferecem à exequente maior liquidez imediata do que uma hipoteca ou um 
penhor de coisas, mas, por outro lado, trata -se de garantias que são mais onerosas para o executado, 
dado que quer a hipoteca quer o penhor não envolvem encargos com repercussões imediatas na esfera 
patrimonial do requerente.

Assim se compreende que legislador tenha consagrado no art. 199º do CPPT um conceito amplo 
de garantia idónea, com vista a acautelar a maior ou menor dificuldade para o executado em conseguir, 
sem onerar excessivamente a sua situação, apresentar garantia adequada a suspender a execução. E, 
no mesmo sentido, se deve entender o facto de não se estabelecer nenhuma preferência ou qualquer 
graduação das garantias, em conformidade com a sua maior ou menor eficácia resultante da maior ou 
menor liquidez imediata.

Em conformidade com a melhor doutrina, diz -se que na lei processual fiscal vigora como que 
“um princípio geral da equivalência da caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca 
(uma vez que, na presença de qualquer uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição 
deduzida), devendo ser aceite pelo órgão exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva 
os interesses do executado” (Neste sentido, cfr. RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 2ª ed., 
Almedina, Coimbra, 2006, p.78.).

No mesmo sentido, estando em causa um pedido de substituição de bens penhorados por garantia 
bancária, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 7/12/2011, proc n.º 1006/11, ficou consignado que tal 
substituição seria admissível, ponto é que “a garantia cubra a totalidade do crédito exequendo e acres-
cido, atenta a previsível duração do processo, pois apenas a garantia da totalidade da dívida exequenda 
controvertida e acrescido garantem a suspensão da execução até à decisão do pleito”.

Como ficou consignado no Acórdão de 14 de Março de 2012, “Estes considerandos são válidos 
relativamente à fiança. É inegável que as diversas formas de prestação de garantia não têm a mesma 
qualidade ou eficácia, sendo que algumas conferem à AT, enquanto credora, uma maior garantia, na 
medida em que podem dispensar ou, pelo menos, reduzir ulteriores diligências ou procedimentos com 
vista à sua execução. Porém, como ficou dito no citado aresto, o legislador não pretendeu dotar a AT 
de garantia absoluta do seu crédito, tanto mais que o mesmo é ainda incerto, mas tão -só de garantia 
idónea, que o mesmo é dizer adequada ao fim em vista. Não pode perder -se de vista que prestar ga-
rantia não é efectuar o pagamento, mas tão -só vincular um determinado património ao cumprimento 
de uma determinada obrigação de pagamento.

Assim, como deixámos já dito, a recusa de uma garantia deverá alicerçar -se em razões objectivas 
relacionadas com a susceptibilidade de assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, não 
podendo a AT fundamentar essa recusa em aspectos qualitativos das garantias, sob pena de incorrer 
em errónea interpretação e aplicação do art. 199.º do CPPT.

A interpretação subscrita pela Recorrente permitiria à AT estabelecer uma hierarquização das 
garantias, em conformidade com a sua maior ou menor liquidez imediata, acabando assim por poder 
recusar todas as que não assegurassem imediata liquidez, restringindo o quadro legal de garantias 
que o legislador quis aberto”.

Finalmente, improcedem também os argumentos avançados pela Administração Fiscal quanto às 
dificuldades ligadas à avaliação em concreto da idoneidade da fiança e relacionadas com o facto de, 
por exemplo, não sendo possível prever a data em que o fiador poderá vir a ser chamado a cumprir, 
em lugar do primitivo devedor, a avaliação da idoneidade da fiança, em concreto, configurar tarefa 
praticamente impossível de concretizar.

Ora, acontece que esta dificuldade deriva do facto de a Administração Fiscal não ter procedido à 
avaliação em concreto da idoneidade da garantia prestada, no âmbito da qual não estaria impedida de 
colher dados e informações sobre, por exemplo, os ónus ou garantias que incidem sobre o património 
da empresa fiadora, a identificação dos beneficiários e até de pedir certidão sobre as fianças já existen-
tes. Acresce que também não estaria igualmente impedida de exigir a actualização periódica no futuro 
destes dados bem como dos relativos a informações sobre o balanço da empresa fiadora.

Em suma, não tendo o órgão de execução fiscal procedido à avaliação em concreto da garantia 
oferecida, que rejeitou exclusivamente com o fundamento que este tipo de garantia – fiança – não seria 
admissível, apenas com o argumento da sua maior segurança e qualidade (liquidez imediata), significa 
que não há interesse público que justifique o sacrifício dos interesses da Executada.

Tal como ficou consignado no Acórdão de 14 de Março de 2012, “A AT pode recusar a fiança 
oferecida se achar que a mesma, em concreto, não garante o pagamento da quantia exequenda e do 
acrescido. O que não pode é, em abstracto, recusar essa forma de prestação de garantia, em nome da 
segurança absoluta na cobrança do seu crédito e com absoluto desprezo pelos interesses legítimos da 
Executada”.

Realce -se que a administração fiscal deve pautar a sua actuação de acordo com o princípio da 
proporcionalidade (cfr. art. 266.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, art. 55.º da LGT, 
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art. 46.º do CPPT e art. art. 5.º, n.º 2, do Código de Procedimento Administrativo), o que aponta para a 
necessidade da ponderação dos interesses em jogo de molde a não sacrificar nenhum deles.

Em conclusão, ao ter fundado a decisão de recusa da garantia oferecida através de fiança em 
parâmetros que, seguramente, não integram o critério legal de aferição da idoneidade dessa garantia, 
incorreu o respectivo autor em vício de violação de lei, a determinar a respectiva anulação, como bem 
decidiu a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.

Por tudo o exposto, o recurso não merece provimento, confirmando -se a sentença recorrida.
III - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Fran-
cisco Rothes.

(1) Nesse sentido: na jurisprudência, o acórdão de 9 de Abril de 1997 desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo, proferido no processo com o n.º 21.021, publicado no Apêndice ao Diário da República de 9 de Outubro 
de 2000, (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1997/32220.pdf), págs. 886 a 890, sendo embora que o aresto se refira ao art. 282.º do 
Código de Processo Tributário, este artigo tem hoje correspondência no art. 199.º do CPPT; na doutrina, JORGE LOPES DE 
SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 2 ao art. 199.º, pág. 411.

(2) Diz o art. 638.º do CC:
«1. Ao fiador é lícito recusar o cumprimento enquanto o credor não tiver excutido todos os bens do devedor sem obter 

a satisfação do seu crédito.
2. É lícita ainda a recusa, não obstante a excussão de todos os bens do devedor, se o fiador provar que o crédito não foi 

satisfeito por culpa do devedor».
(3) Diz o art. 640.º do CC na sua alínea a):
«O fiador não pode invocar os benefícios constantes dos artigos anteriores:
a) Se houver renunciado ao benefício da excussão e, em especial, se tiver assumido a obrigação de principal pagador;
[…]».
(4) Diz o art. 641.º do CC:
«1. O credor, ainda que o fiador goze do benefício da excussão, pode demandá -lo só ou juntamente com o devedor; se 

for demandado só, ainda que não goze do benefício da excussão, o fiador tem a faculdade de chamar o devedor à demanda, 
para com ele se defender ou ser conjuntamente condenado.

2. Salvo declaração expressa em contrário no processo, a falta de chamamento do devedor à demanda importa renúncia 
ao benefício da excussão».

(5) É neste sentido que têm vindo a decidir os tribunais centrais administrativos. Vide os seguintes acórdãos:
• do Tribunal Central Administrativo Norte
de 23 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 1497/11.9BEPRT, disponível em http://www.dgsi.pt/jtcn.

nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/58da49f26f8266c3802579650042bde1?OpenDocument;
de 30 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 1423/11.5BEPRT, disponível em http://www.dgsi.pt/jtcn.

nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/2761b93ca5ef5bb18025796b0050e84d?OpenDocument;
de 18 de Janeiro de 2012, proferido no processo com o n.º 2615/11.2BEPRT, disponível em http://www.dgsi.pt/jtcn.

nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/ba6b0667f03242e480257996004f8e34?OpenDocument;
• do Tribunal Central Administrativo Sul
de 6 de Maio de 2010, proferido no processo com o n.º 3966/10, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/e2b23d90e326312f80257734003c2597?OpenDoc

ument.
(6) Diz o art. 633.º, n.º 1, do CC:
«1. Se algum devedor estiver obrigado a dar fiador, não é o credor forçado a aceitar quem não tiver capacidade para se 

obrigar ou não tiver bens suficientes para garantir a obrigação.
[…]».
(7) Sobre a questão, vide os seguintes recentes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo:
de 21 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 786/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 

em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b93c19fff50f44278025791a003aa551?OpenDocument;
de 15 de Fevereiro de 2012, proferido no processo com o n.º 126/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas dispo-

nível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d8816a5999c153cf802579b80056a4fd?OpenDo
cument. 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Notificação para prestação de garantia. Princípio da protecção da 
confiança.
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Sumário:

 I — As alterações efectuadas aos artigos 169º, 170º e 190º do CPPT pela Lei n.º 64 -B/2011 
de 30/12 tiveram por objectivo acabar com a notificação autónoma para a pres-
tação de garantia e incluir tal informação na citação para a execução, de modo 
que os 15 dias para constituir ou oferecer a garantia ou requer a sua dispensa 
começam a contar a partir da apresentação dos meios de reacção previstos na lei 
como susceptíveis de proporcionar a suspensão da execução fiscal.

 II — Apesar do artigo 154º daquela Lei determinar a aplicabilidade imediata do 
artigo 169º aos processos de execução fiscal pendentes, sob pena de violação do 
princípio da protecção da confiança, a norma daquele artigo deve ser interpretada 
no sentido de só se aplicar aos processos pendentes em que o executado ainda não 
foi citado para a execução.

Processo n.º 910/12 -30.
Recorrente: Jaime dos Santos Ribeiro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. Jaime dos Santos Ribeiro, com os demais sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional da 
sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente a reclamação que, ao abrigo do 
artigo 276º do CPPT, deduziu do despacho do Chefe de Finanças de Loures  - 1, que na execução fiscal 
n.º 1520201101140310, ordenou a penhora de dinheiro e de valores depositados.

Para tal, nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1 - O “thema decidenduum” neste processo é saber se a nova redacção do art. 169º, n.º 6 do 

CPPT, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 64 – B/2011 de 30.12, deve ter a interpretação que lhe 
foi emprestada pela sentença recorrida, ou seja, o legislador transferiu esse ónus para o contribuinte, 
devendo, por isso, consultar o portal das finanças na Internet ou ir ao órgão de execução fiscal saber a 
informação relativa ao montante da dívida e ao montante a garantir.

2  - Ou, a interpretação defendida pelo Recorrente de que caso o contribuinte não tenha computador 
e que, por isso não tenha acesso à internet, nem ao portal das finanças, como é o caso, se neste caso, 
não deverá ser o órgão de execução fiscal a informar o contribuinte, via postal, do montante da dívida 
e do montante a garantir e do respectivo prazo.

3  - No entender do Recorrente esta é a melhor e a única interpretação que satisfaz os interesses do 
Fisco e dos contribuintes, por ser a mais consentânea e apropriada à satisfação dos direitos e garantias 
dos contribuintes na satisfação das suas obrigações tributárias.

4  - Por isso, a sentença recorrida violou o art. 169º, n.º 6 do CPPT.
1.2 Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido de que o recurso não 

merece provimento.
2. A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
a) Contra o ora reclamante corre no Serviço de Finanças de Loures 1, a execução fiscal 

n.º 1520201101140310, para cobrança de dívidas ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, LP. 
 - INIR, I.P., no montante global de €1.325,40, nos termos constantes de fls. 3, dos autos, cujo teor se 
dá por integralmente reproduzido.

b) Em 2/12/2011, o reclamante foi citada para a execução fiscal, referida em a), nos termos cons-
tantes de fls. 6, dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

c) Em 16/1/2012, o reclamante deduziu oposição ao processo de execução fiscal, referido em a).
d) No âmbito do processo de execução, referido em a), foram penhoradas diversas quantias, nos 

termos constantes de fls. 9, 11 e 27, dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
e) Em 5/4/2012, foi emitido mandando de penhora aos bens pertencentes ao ora reclamante, nos 

termos constantes de fls. 7, dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
3. A única questão que se impõe resolver consiste em saber se a nova redacção dada ao n.º 6 do 

artigo 169º do CPPT pela Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de Dezembro (Lei do Orçamento Geral do Estado) 
se aplica ao caso dos autos, que é uma execução fiscal que já encontrava pendente à data em que entrou 
em vigor aquela lei.

A sentença recorrida, invocando o artigo 154º daquela Lei considerou que: (i) «resulta da matéria 
de facto provada que o reclamante deduziu oposição ao processo de execução fiscal em 16/1/2012, já 
na vigência da Lei 64 -B/2011, de 30 de Setembro, pelo que se aplica a nova redacção do artigo 169º 
do CPPT»; (ii) «a mens legislatoris foi no sentido de quebrar com o regime jurídico anterior, não 
querendo onerar a administração com a notificação para prestação de garantia mas outrossim res-
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ponsabilizar o contribuinte que, após deduzir oposição, preste garantia, no prazo de 15 dias, de forma 
a suspender a execução».

O recorrente não concorda com a essa decisão por, no seu entender, a melhor interpretação da 
alteração efectuada é aquela que impõe ao Fisco, no caso do contribuinte não ter internet, “que lhe 
seja comunicado (informado) o montante da garantia a prestar e o respectivo prazo, aliás o que faz 
actualmente ao inserir na própria nota de citação o valor da garantia a prestar, caso não queira con-
testar a legalidade e/ou exigibilidade de tal dívida e o prazo em que o deve fazer ou em que requerer 
a sua dispensa”.

Até à alteração dos artigos 169º, 170º e 190º do CPPT levada a efeito pela Lei n.º 64 -B/2011, o 
processamento da suspensão da execução fiscal através da prestação de garantia ou da sua dispensa 
estava dependente de uma «notificação» do órgão de execução fiscal para a prestar ou para requerer a 
sua dispensa. Prescrevia o n.º 6 do artigo 169º que «se não houver garantia constituída ou prestada, 
nem penhora, ou os bens penhorados não garantirem a dívida exequenda e acrescido, é ordenada a 
notificação do executado para prestar a garantia referida no n.º 1 dentro do prazo de 15 dias»; e no 
n.º 1 do artigo 170º estabelecia que «quando a garantia possa ser dispensada nos termos previstos na 
lei, deve o executado requerer a dispensa ao órgão da execução fiscal no prazo referido no n.º 2 do 
artigo anterior». A referência ao número 2 nesta norma deve ser reportada ao n.º 6, porque, após a 
alteração operada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 18/4, aquele número passou a ser o actual número 6, sem 
que no artigo 170º tivesse sido efectuada a devida correcção.

Por conseguinte, em face destas normas, o termo inicial para se prestar garantia ou para se requerer 
a sua dispensa dependia da prévia notificação do órgão da execução fiscal para o efeito.

A Lei n.º 64 -B/2011 acabou com a formalidade da notificação autónoma, como momento a partir 
do qual se iniciava o prazo de 15 dias para se prestar a garantia ou se requerer a sua dispensa, e fixou o 
termo inicial desses actos no momento da apresentação de qualquer dos meios de reacção previsto no 
artigo 169º. O n.º 6 do artigo 169º passou a ter a seguinte redacção: «se não houver garantia constituída 
ou prestada, nem penhora, ou os bens penhorados não garantirem a dívida exequenda e acrescido, é 
disponibilizado no portal das finanças na Internet, mediante acesso restrito ao executado, ou através 
do órgão da execução fiscal, a informação relativa aos montantes da dívida exequenda e acrescido, 
bem como da garantia a prestar, apenas se suspendendo a execução quando da sua efectiva prestação»; 
o número 7 passou a dizer que: «caso no prazo de 15 dias, a contar da apresentação de qualquer dos 
meios de reacção previstos neste artigo, não tenha sido apresentada garantia idónea ou requerida a 
sua dispensa, procede -se de imediato à penhora»; e o n.º 1 do artigo 170º foi alterado para a seguinte 
redacção: «quando a garantia possa ser dispensada nos termos previstos na lei, deve o executado re-
querer a dispensa ao órgão da execução fiscal no prazo de 15 dias a contar da apresentação de meio 
de reacção previsto no artigo anterior».

Todavia, a comunicação para o executado prestar garantia ou para solicitar a sua dispensa não 
foi eliminada na totalidade, uma vez que as alterações efectuadas ao CPPT continuaram a prever tal 
comunicação, embora numa fase processual diferente. É que, tal informação deixou de ser feita de 
modo autónomo, mas passou a fazer parte da citação para a execução. Com efeito, a Lei n.º 64 -B/2011 
também deu nova redacção ao n.º 2 do artigo 190º, de modo a que se incluam na citação os elementos 
informativos necessários à prestação da garantia: «a citação é sempre acompanhada da nota indica-
tiva do prazo para oposição, ou para dação em pagamento, nos termos do presente título, bem como 
da indicação de que, nos casos referidos no artigo 169.º e no artigo 52.º da lei geral tributária, a 
suspensão da execução e a regularização da situação tributária dependem da efectiva existência de 
garantia idónea, cujo valor deve constar da citação, ou em alternativa da obtenção de autorização 
da sua dispensa».

Com esta norma, em conjugação com as alterações efectuadas aos artigos 169º e 170º, verifica-
-se que a intenção do legislador foi acabar com a notificação autónoma para a prestação de garantia e 
incluir tal informação na citação para a execução, de modo que os 15 dias para constituir ou oferecer 
a garantia ou requer a sua dispensa começam a contar a partir da apresentação dos meios de reacção 
previstos na lei como susceptíveis de proporcionar a suspensão da execução fiscal.

No artigo 154º da Lei 64 -B/2011 estabeleceu -se uma norma transitória sobre a aplicabilidade 
das novas normas do seguinte teor: «as alterações aos artigos 169º e 199º do CPPT, têm aplicação 
imediata em todos os processos de execução fiscal que se encontrem pendentes a partir da entrada 
em vigor da presente lei».

À primeira vista, dir -se -á que a sentença recorrida fez correcta aplicação desta norma, pois a forma 
imperativa como está redigida parece não deixar dúvidas que nas execuções pendentes já não ocorre a 
notificação do órgão de execução fiscal para a prestação de garantia.

Simplesmente, ao não se referir também às alterações ocorridas nos artigos 170º e 190º, normas 
directamente conexionadas com a alteração efectuada no n.º 6 do artigo 169º, acaba pode afectar as 
expectativas jurídicas de quem já foi citado para a execução nos termos do regime anterior. A nova lei 
acabou com a notificação autónoma para a prestação de garantia, mas ao mesmo tempo deslocou tal 



2611

informação para o momento da citação. Ora, nas execuções pendentes em que já ocorreu a citação, o 
executado que esperava uma notificação para se iniciar o prazo para prestar a garantia ou requer a sua 
dispensa, ficou surpreendido com uma norma que não contava e que até, pela forma como foi publicada, 
pode ter alguma dificuldade em a conhecer em tempo útil.

Ao não se referir às alterações efectuadas nos artigos 170º e 190º, a norma transitória do artigo 154º 
deixa transparecer a contrario que tais normas não se aplicam imediatamente aos processos de execu-
ção fiscal pendentes, o que não tem qualquer sentido. Se na data da sua entrada em vigor – 1/1/2012 
– a execução já está instaurada, mas o executado ainda não foi citado, a aplicar -se apenas o n.º 6 do 
artigo 169º, proceder -se -ia a sua citação segundo o regime anterior, ou seja, sem a informação relativa à 
garantia ou sua dispensa, mas o prazo de 15 dias para a prestar contar -se -ia logo a partir da apresentação 
da oposição. E quem já impugnou administrativa ou contenciosamente o acto exequendo e não pretende 
deduzir oposição, ficaria sem qualquer prazo para prestar a garantia ou requerer a sua dispensa, caso 
fosse aplicado imediatamente a norma do n.º 6 do artigo 169º.

Nos processos de execução fiscal, a norma do n.º 6 do artigo 169º tem a sua justificação no facto 
de na citação para a execução já estar incluída toda a informação necessária à prestação da garantia ou 
sobre a autorização para a sua dispensa. Foi por isso mesmo que também se alterou a norma do n.º 2 do 
artigo 190º, tendo por objectivo conceder ao executado garantias de cognoscibilidade ou compreensi-
bilidade da forma como se pode suspender a execução. Daí que a aplicação imediata do artigo 169º só 
está em conformidade com a ratio legis nas situações que também se aplica o disposto nos artigos 170º, 
n.º 1 e 190º, n.º 2. Se na data da entrada em vigor da nova norma, a citação para a execução já ocorreu, 
estando em curso o prazo para a oposição, a eliminação da notificação para a prestação de garantia, para 
além de poder criar uma situação de desigualdade relativamente a quem ainda não foi citado, apesar 
da execução também estar pendente, afecta de modo intolerável o direito à prestação da garantia ou o 
direito à sua dispensa.

Embora o recorrente não o diga directamente, é contra a frustração que lhe causou a aplicabilidade 
imediata da nova norma que ele reage. Ele não aceita que o órgão de execução fiscal seja obrigado 
a incluir na “nota de citação” a informação sobre a prestação de garantia e no seu caso, em que tal 
infirmação não foi fornecida, esteja obrigado a procurá -la na internet afim de a prestar ou requerer a 
dispensa em tempo adequado.

E em nossa opinião tem razão.
Uma interpretação puramente literal do artigo 154º da Lei 64 -B/2012, que não se conjugue com 

as novas normas dos artigos 170º e 190º, pode violar a Constituição, na medida em que pode pôr em 
causa o princípio da protecção da confiança dos particulares, vertente subjectiva da segurança jurídica 
inerente ao Estado de Direito (art. 2º e 18º da CRP).

Apesar da natureza processual das normas, que justifica a sua aplicação imediata, após a citação 
para a execução há verdadeiras expectativas jurídicas do executado relativamente à continuidade da 
ordem jurídica que devem ser respeitadas e tuteladas. Se após a citação para a execução, o executado 
fica na expectativa de ser notificado para prestar a garantia e, com essa notificação, se inicia o prazo 
para requerer a sua dispensa, há uma desvalorização dessa posição se entretanto surge uma nova lei 
com que ele não contava e que o obriga a uma actuação diferente num curto espaço de tempo.

Ora, os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança impõem limites que o legisla-
dor deve respeitar, obrigando -o a ponderar a confiança do indivíduo na manutenção de um certo regime 
jurídico e a importância do interesse público visado. A segurança jurídica e a protecção da confiança 
como critérios de interpretação e aplicação de direito constitucional são também exigíveis quando o 
legislador produz efeitos numa determinada situação jurídico processual. Como se refere no acórdão do 
Tribunal Constitucional n.º 287/90 (processo n.º 309/88) «também o direito processual pode fundamentar 
posições de confiança, nomeadamente em processo pendentes e em situações processuais concretas. No 
domínio de processo civis ou administrativos, através de alterações do direito processual, como efeito 
nos processos pendentes, podem ser reduzidas ou eliminadas posições essenciais do cidadão para uma 
defesa dos seus direitos, com condições de sucesso».

No caso dos autos, a citação para a execução ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n.º 64 -B/2012: 
a citação ocorreu em 2/12/2011 e lei entrou em vigor em 1/1/2012. Nesta data estava a decorrer o prazo 
para a dedução de oposição, o que aconteceu em 16/1/2012. No regime vigente à data da citação, a 
expectativa do executado era a de que o prazo para a prestação da garantia e/ou para requerer a sua 
dispensa começava apenas quando fosse notificado para o efeito. No novo regime, sob pena de nuli-
dade, a citação já contém a informação necessária à prestação da garantia, incluindo o respectivo valor. 
Como a citação do executado não incluiu esta informação, não há dúvida que houve uma mutação da 
ordem jurídica, em sentido desfavorável, com que ele razoavelmente não podia contar. E tal mudança 
ocorreu apenas para tornar mais célere a prestação de garantia ou o incidente da sua dispensa e/ou 
para desonerar o órgão de execução fiscal de uma formalidade que podia ser incluída na citação, e não 
para salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos que devessem considerar -se 
prevalecentes.
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Para que as expectativas dos executados em processos pendentes em que já houve citação não 
fiquem excessivamente frustradas deve pois interpretar -se o artigo 154º da Lei 64 -B/2011 no sentido 
de se aplicar imediatamente as alterações efectuadas ao artigo 169º, em conjugação com as alterações 
efectuadas aos artigos 170º e 190º, apenas em relação aos processos de execução em que ainda não 
ocorreu a citação do executado. Naqueles em que já se verificou a citação, sob pena de violação da 
protecção da confiança, deve proceder -se à notificação do executado para prestar a garantia.

Embora o legislador não esteja impedido de alterar o sistema legal afectando relações jurídicas já 
constituídas e que ainda subsistam no momento em que é emitida a nova regulamentação, o que é uma 
necessária decorrência da autorevisibilidade das leis, não pode defraudar as «expectativas» legitimas, 
justificadas e fundadas de continuidade, sem que haja razões de interesse público que justifiquem, em 
ponderação, a não continuidade do comportamento que gerou a expectativa. Ora, a citação nos termos 
do regime anterior, em que nada informava sobre o modo com a execução poderia ser suspensa, é um 
«comportamento» que gerava a expectativa de uma nova notificação para efeitos de uma actuação do 
executado que evitasse a penhora dos seus bens.

Não tendo ocorrido tal notificação, foi ilegal o acto de penhora reclamado, o que conduz à re-
vogação da sentença recorrida. Por erro de julgamento, e à procedência da reclamação, anulando -se o 
acto reclamado.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar procedente 
a reclamação, anulando o acto reclamado.

Sem custas, nesta e na 1ª instância.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Avaliação de prédio urbano. Coeficiente de localização. Dever de fundamentação.

Sumário:

 I — O sentido e medida da declaração que é exigida ao autor do acto pode variar, para 
além do mais, em função do processo cognitivo ou volitivo da decisão a tomar.

 II — O coeficiente de localização a considerar na avaliação de um determinado prédio 
é um elemento que não permite aos avaliadores qualquer «acrescentamento» ou 
qualquer escolha entre alternativas possíveis que caibam no enunciado fixado.

 III — Por isso, está suficientemente justificado o acto de fixação do valor patrimonial 
tributário quando as fichas e o termo de avaliação contêm a individualização do 
prédio avaliado, a sua identificação geográfica no respectivo concelho e fregue-
sia, a indicação da percentagem e coeficientes legais aplicados, as operações de 
quantificação e as normas aplicadas, por tal permitir compreender o percurso 
cognoscitivo e valorativo seguido pelos peritos avaliadores.

Processo n.º 973/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Costa Ibérica Madeiras, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1 A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu que julgou procedente a impugnação judicial interposta por Costa Ibérica Madeiras, SA, 
com os sinais dos autos, contra os actos de avaliação do seu prédio urbano, sito em Fornos de Macieira 
Dão, Mangualde, anulando -os por falta de fundamentação.

Nas respectivas alegações, conclui:
1. Incide o presente recurso sobre a douta sentença que julgou procedente, por provada, a falta de 

fundamentação das avaliações com relação ao prédio objecto dos autos acima identificados;
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2. Para tanto, refere o Mº Juiz “a quo”: “questiona -se, o coeficiente de localização utilizado na 
avaliação por falta de fundamentação na adopção do mesmo. A apreciação da alegada falta de funda-
mentação da avaliação prejudica o conhecimento das restantes questões suscitadas nos presentes autos”;

3. Acrescenta: “no caso em apreço, relativamente ao prédio em questão, prevêem -se no ponto 
1.18 do Anexo 1 daquela Portaria (1426/2004, de 25 de Novembro) os coeficientes mínimo e máximo 
de 0,40 e 0,50. Nas notificações dos actos de avaliação impugnados indica -se que foi utilizado o coe-
ficiente de localização de 0,50, não constando delas qualquer indicação das razões por que foi fixado 
esse coeficiente e não qualquer outro. Neste contexto é manifesta a insuficiência de fundamentação 
dos actos de avaliação impugnados”;

4. Concluindo: “assim, não tendo sido fornecida ao impugnante (nem sendo mesmo obtida no 
presente processo) informação sobre as razões que conduziram à fixação daquele coeficiente, tem de 
se concluir que os actos de avaliação impugnados enfermam de vício de falta de fundamentação”;

5. Para sustentar a sua decisão, o Meritíssimo Juiz alicerçou -se no conteúdo do Acórdão do Su-
premo Tribunal Administrativo, proferido no processo nº. 0862/10 de 10.03.2011, no qual foi Relator 
“Jorge de Sousa”;

6. Está em causa nos presentes autos o resultado da primeira e segunda avaliação por parte do 
Serviço de Finanças de Mangualde em relação ao prédio urbano sob o nº. P1499, da freguesia de Fornos 
de Maceira Dão, concelho de Mangualde;

7. Do nosso ponto de vista e, salvo melhor entendimento, não se verifica a aludida falta de fun-
damentação dos actos de avaliação impugnados pela motivação seguidamente relatada;

8. A questão controvertida nos presentes autos prende -se com a verificação, ou não, da falta de 
fundamentação do acto de avaliação em causa porque na respectiva notificação foi utilizado o coefi-
ciente de localização de 0,50, sem que constasse qualquer explicitação das razões porque foi fixado 
esse coeficiente e não outro. Sendo que, o conhecimento dessa questão prejudicou o conhecimento 
das demais;

9. Antes de mais, importa fazer o enquadramento legal da situação em apreço, para daí aferir se, 
no caso em concreto, se verificou falta de fundamentação do acto de avaliação;

10. Atente -se que com a reforma fiscal sobre o património, operada pelo Decreto -Lei nº. 287/2003, 
de 12 de Novembro, que aprovou o Código do IMI, o legislador pretendeu introduzir objectividade, 
justiça e imparcialidade nas avaliações de imóveis, nomeadamente através da introdução de critérios 
objectivos, como sejam a adopção de fórmulas matemáticas e tabelas, tal como resulta do disposto nos 
art. 37º a 46º do CIMI;

11. Esse propósito consta expressamente do preâmbulo do CIMI (aprovado pelo DL nº. 287/2003, 
de 12.11), no qual se clarifica que através da reforma da tributação do património se desencadeou 
“uma profunda reforma do sistema de avaliação da propriedade, em especial da propriedade urbana.... 
O sistema fiscal passa a ser dotado de um quadro legal de avaliações totalmente assente em factores 
objectivos, de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a subjectividade e discricio-
nariedade do avaliador”;

12. O procedimento de avaliação, contemplado nos artigos 38º e seguintes do CIMI, caracteriza-
-se, actualmente por uma elevada objectividade, com uma pequena margem de ponderação ou valora-
ção por parte dos peritos intervenientes, pretendendo -se que a avaliação assente sobretudo em dados 
objectivos;

13. O art. 38º do CIMI estabelece a fórmula (Vt = Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv) de determinação 
do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos para habitação, comércio, indústria e serviços, 
em que: Vt equivale ao valor patrimonial tributário, Vc ao valor base dos prédios edificados, A à área 
bruta de construção mais a área excedente à área de implantação, Ca ao coeficiente de afectação, Cl ao 
coeficiente de localização, Cq ao coeficiente de qualidade e conforto e Cv ao coeficiente de vetustez;

14.E os elementos que integram a referida fórmula são cabalmente explicitados nos arts. 39º e 
seguintes do mencionado diploma legal, destacando -se o art.º 42º do CIMI sobre a aplicação do coefi-
ciente de localização e o art.º 62º do mesmo código a respeito das competências da CNAPU;

15. Sendo que a Portaria n.º 982/2004, de 4/8, aprovou e deu publicidade aos coeficientes a fixar 
dentro dos limites estabelecidos no CIMI, estabelecendo -se no seu n.º 7 que «o zonamento, os coefi-
cientes de localização, as percentagens e os coeficientes majorativos referidos, respectivamente, nos nºs. 
2º, 3º e 4º da presente portaria são publicados no sítio www.e -financas -gov.pt, podendo ser consultados 
por qualquer interessado, e estão ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças»;

16. Surgiu, entretanto, a Portaria n.º 1426/2004, de 25/11, a qual revogou o nº1º da Portaria 
n.º 982/2004 e aprovou novos coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada mu-
nicípio;

17. Posteriormente, a Portaria n.º 1022/2006, de 20/9, procedeu à primeira revisão do zonamento e 
dos coeficientes de localização, seguindo -se a Portaria n.º 1119/2009, de 30/9 (conforme os seus nºs. 1 e 3);

18. É este, basicamente, o enquadramento legal a que se reportam estes autos, especificamente 
sobre a fixação e publicitação do coeficiente de localização, daí se retirando que nessa matéria não existe 
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qualquer margem de subjectividade ou discricionariedade do avaliador, o que está em consonância com 
o espírito do legislador patente no preâmbulo do CIMI;

19. No que ao dever de fundamentação do acto tributário respeita, a Fazenda Pública concorda que 
se trata de uma garantia específica dos contribuintes, inclusive com assento constitucional nos termos 
do art. 268º, n.º 3 da CRP, e que visa responder às necessidades do seu esclarecimento, procurando 
informar o sujeito passivo em concreto do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto por forma a 
permitir -lhe conhecer as razões de facto e de direito que determinaram a sua prática e porque motivo 
se decidiu num sentido e não noutro;

20. Ademais, o direito à fundamentação do acto tributário constitui uma garantia específica dos 
contribuintes nos termos do art. 77º da LGT, não podendo, contudo, ignorar -se que a fundamentação 
é um conceito relativo que varia em função do tipo legal do acto;

21. A fundamentação de um acto deve ser entendida, assim, como a obrigação de enunciar ex-
pressamente (de modo directo, ou por remissão) os motivos de facto e de direito que determinaram 
o agente; O que vale por dizer que um acto tributário está devidamente fundamentado sempre que o 
sujeito passivo, enquanto destinatário normal, ficar devidamente esclarecido sobre as razões que o de-
terminaram, dessa forma habilitando -o a tomar uma opção consciente entre a aceitação da legalidade 
do acto ou a sua impugnação contenciosa;

22. Denotando -se que a fundamentação, devendo ser acessível, não tem contudo de ser exaustiva, 
o que vem no sentido da recente Jurisprudência, de que a título exemplificativo se citam os Acórdãos 
do STA de 05.05.2010 (processo nº. 01081/09) e de 02.12.2010 (processo nº. 0554/10);

23. Dito isto, será que o acto tributário de avaliação objecto dos presentes autos está devidamente 
fundamentado? Salvo o devido respeito por opinião contrária, entendemos que o mesmo se encontra 
suficientemente fundamentado, não padecendo do vício de falta de fundamentação;

24. A essa questão responde a própria jurisprudência, conforme Acórdãos de 14.07.2010 (processo 
nº. 377/10, Relator: Miranda de Pacheco) e de 06.10.2010 (processo nº. 0510/10, Relator António Calhau), 
ambos proferidos pelo STA e mencionados na sentença recorrida, defendendo a eficácia jurídica do 
zonamento e coeficientes de localização aprovados pelas Portarias supra, não obstante tais coeficientes 
não terem sido publicados no Diário da República, mas tão só no sítio www.e -financas -gov.pt

25. E isso porque, destinando -se a notificação a dar conhecimento do conteúdo do acto ao inte-
ressado, as Portarias citadas indicam relativamente a alguns itens o local da publicação, o que se torna 
admissível, até porque alguns dos factores variam de município para município;

26. Na douta decisão recorrida é referido que “...é imprescindível para assegurar o direito à funda-
mentação dos actos administrativos lesivos, garantido pelo n.º 3 do art. 268º da CRP, que a publicação 
dos actos normativos e a notificação dos actos administrativos que os aplicam forneçam aos destinatários 
todos os elementos necessários para lhes assegurar, com perfeito conhecimento de todos os elementos 
relevantes, o direito de impugnação”;

27. Sendo que, do nosso ponto de vista, tais circunstâncias se encontram perfeitamente assegura-
das, não se verificando no caso concreto uma qualquer violação do direito à fundamentação dos actos 
administrativos;

28. Conclui a douta sentença que “... para que os actos se considerassem fundamentados seria 
necessário que do conjunto formado pelo próprio acto e pela informação contida na proposta resultas-
sem explicitadas as razões pelas quais foi fixado o coeficiente de localização de 0,50 e não qualquer 
outro”, do que discordamos;

29. Para o efeito e em defesa da verificação da fundamentação do acto de avaliação, lançamos 
mão da Jurisprudência em vigor sobre o tema, destacando -se o teor do Acórdão do STA de 06.10.2010 
(processo nº. 0510/10), em que foi Relator “António Calhau”, o qual pela sua pertinência e adequação, 
corroboramos e citamos na parte relevante: “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: acessibilidades, 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 lo-
calização em cada município e as percentagens 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 percentagens aplicáveis, constantes da proposta da 
CNAPU, não terem sido publicados em portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que a lei apenas 
estabelece a necessidade das propostas da CNAPU a esse respeito serem aprovadas por Portaria do 
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Ministro das Finanças e se publicitou o local em que podem ser consultados, desta forma se garantindo 
o seu conhecimento aos interessados e público em geral. VI  - Este sistema de regulamentação não viola 
o disposto no artigo 119.º da CRP nem qualquer principio constitucional”;

30. Salientando -se que igual posição é sustentada e reiterada em inúmeros outros Acórdãos 
proferidos pelo mesmo Tribunal (STA), nos quais foi Relator “António Calhau” e que dada a sua ac-
tualidade se elencam exemplificativamente: Acórdão de 01.07.2009, processo nº. 0239/09; Acórdão 
de 17.03.2011, processo nº. 0964/10; Acórdão de 25.05.2011, processo n.º 0239/11; e Acórdão de 
22.06.2011, processo nº. 0382/11;

31. Acompanhamos ainda o raciocínio seguido no Acórdão do STA de 06.07.2011 (processo nº. 
0307/11, Relator “Casimiro Gonçalves”), que subscrevemos na íntegra, por com ele concordarmos;

32. Assim, considerando o quadro legal acima relatado e, bem assim, que o grau de fundamentação 
há -de ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstâncias em que o mesmo foi praticado (Vide 
Acórdão do STA, de 11/12/2007, processo n.º 615/04), temos que, no caso dos autos a fundamentação 
da avaliação impugnada é a que resulta da fórmula e do critério legal, sendo que os peritos não poderiam 
ter alterado os coeficientes legalmente fixados;

33. É que, o coeficiente de localização (CI) aplicado (0,50), constitui um elemento preciso, objec-
tivo e predeterminado por lei, em função de diversos elementos, designadamente da localização e do 
destino do prédio em causa e, como tal, indisponíveis para as partes no procedimento de avaliação;

34. O coeficiente de localização previsto no artigo 42º do CIMI é um valor aprovado por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração diver-
sas características, entre as quais: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviços de 
transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário;

35. Acresce que, o n.º 4 do mesmo preceito legal prevê ainda o zonamento, que consiste na de-
terminação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada 
município;

36. Do que decorre que estamos perante parâmetros legais de fixação do valor patrimonial com base 
em critérios objectivos 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;

37. Refere o Acórdão do STA de 06.07.2011 (processo nº. 0307/11), que reiteramos: “Ou seja, 
encontramo -nos no domínio de zonas e coeficientes predefinidos e, portanto, indisponíveis para qual-
quer 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”;

38. Acrescenta: “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..., ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro 
legal que lhe era aplicável”;

39. Com relevância para o caso, mais refere o mencionado Acórdão: “Ou seja, neste novo sistema 
de avaliações, assente em factores objectivos, não há espaço para a subjectividade 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 42º do CIMI. Também o mesmo se passa 
com o zonamento que consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes 
coeficientes de localização em cada município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º 
do CIMI 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”;

40. A finalizar, explicita o mesmo Acórdão: 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.» Deste modo, aderindo a esta jurisprudência, temos de 
concluir que, “a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas se podia 
circunscrever à identificação geográfica/física do prédio no concelho e na freguesia aqui em causa, ao 
estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal aplicável”;

41. O que ocorreu na situação apreciada, pois que, se constata que todos os elementos aludidos 
constam da respectiva ficha de avaliação nº001227741;

42. A Fazenda Pública não desconhece nem descura o conteúdo do Acórdão do STA citado na 
sentença de que se recorre (processo nº. 0862/10 de 10.03.2011, Relator Jorge de Sousa), contudo, 
também não se pode igualmente ignorar o enquadramento legal da situação Sub Judice, o espírito do 
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legislador e a demais Jurisprudência vigente dos tribunais superiores, mormente do Supremo Tribunal 
Administrativo;

43. Sendo que o Meritíssimo Juiz “a quo” valorou um único Acórdão jurisprudencial, em detrimento, 
ou desvalorizando mesmo, muitos outros citados em sede de recurso e que apontam em sentido contrário;

44. Em suma, o Meritíssimo Juiz incorreu em erro de julgamento, por errada aplicação da lei; 
mormente o disposto nos art. 77º da LGT e 38º e seguintes do CIMI, em particular o art.º42º deste 
último diploma.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto do S.T.A. não emitiu parecer
2. A sentença deu como assentes os seguintes factos:
a) Na sequência de declaração modelo 1 do IMI entregue pela impugnante em 16/12/2004, o 

Serviço de Finanças de Mangualde efectuou avaliação ao prédio urbano em propriedade total sem 
andares ou divisões susceptíveis de utilização independente, inscrito na respectiva matriz predial sob 
o artigo P1499, sito na Estrada Nacional 16, Lugar de Mata do Povoas, da freguesia de Fornos de Ma-
ceira Dão, concelho de Mangualde, em 26/01/2005, com a Ficha n.º27 1327, tendo -lhe sido atribuído 
o valor patrimonial tributário de € 1.085.460,00  - cfr. fls. 3 e 5 do Processo de 2ª avaliação, aqui dadas 
por reproduzidas;

b) A impugnante foi notificada da avaliação mencionada em A). Por ofício n.º495086 de 22/02/2005 
do Serviço de Finanças de Mangualde, tendo o referido ofício sido substituído por outro com número 
e data iguais, por ter ocorrido lapso de impressão no primeiro  - cfr. fls. 3 do Processo de 2ª avaliação;

c) A impugnante requereu, em 14/04/2005, 2ª avaliação ao prédio referido em a), com “fundamentos 
no valor base dos prédios edificados, localização, proporcionalidade da área e vetustez, por manifesto 
excesso” – cfr. fls. 2 e 6 do Processo de 2ª avaliação;

d) O pedido de 2ª avaliação vindo de aludir foi deferido, tendo a mesma sido efectuada em 
06/10/2006, com a Ficha n.º 1227741, pelo Serviço de Finanças de Mangualde, com uma comissão 
de avaliação constituída por dois peritos regionais e um perito designado pela parte, sendo atribuído 
ao prédio avaliado o valor patrimonial tributário de €781.940,00  - cfr. fls.7, 13, 17 a 19, 21 e 22 do 
Processo de 2.ª avaliação;

e) Do respectivo termo de Avaliação consta que: “(...) Efectuada a vistoria, o perito regional 
vogal decidiu realizar as seguintes alterações:  - Foi alterada a área bruta dependente para 2.124.74 
m2 e a área bruta privativa corrigida para 3.721,58 m2;  - Relativamente aos elementos de qualidade 
e conforto, foi decidido considerado a “inexistência de rede pública ou privada de esgotos”. Foi ainda 
alterada a idade do prédio com base na data da licença de utilização e na data de entrada do IMI, para 
3 anos. A perita regional presidente concorda com as alterações atrás referidas. O perito nomeado 
pelo sujeito passivo, apesar das alterações introduzidas pelos peritos regionais, não concorda com o 
resultado da 2ª avaliação, considerando -a ainda exagerada, nomeadamente devido ao valor base dos 
prédios edificados (Vc), ao coeficiente de localização (Cl) e aos coeficientes de qualidade e conforto 
(Cq) (...)”  - cfr. fls. 16 do Processo de 2.ª avaliação;

f) A impugnante foi notificada do resultado da 2ª avaliação por oficio n.º 2904026, de 14/11/2006, 
do Serviço de Finanças de Mangualde, tendo o respectivo aviso de recepção sido assinado cm 22/11/2006 
 - cfr. fls. 20 dos autos e AR constante de fls. 23 do Processo de 2ª avaliação;

g) A licença de utilização relativa ao imóvel identificado em a) foi emitida em 22/11/2001  - cfr. 
fls. 5, 17, 21 do Processo de avaliação;

h) Por escritura pública de alteração do pacto social, aumento de capital e transformação da socie-
dade, outorgada em 30/12/1999 no Cartório Notarial de Mangualde, a sociedade por quotas — irmãos 
Costas, Lda — alterou a sua natureza jurídica para sociedade anónima, passando a ter a denominação 
de “Costa Ibérica Madeiras, S.A” – cfr. fls. 54 a 67 dos autos;

i) A sociedade “Irmãos Costas, Lda.” requereu em 11/03/1986 ao Ministério da Indústria, Energia 
e Exportação. Delegação Regional de Coimbra, a aprovação de projecto relativo a instalação de serra-
ção de madeiras — carpintaria mecânica, com localização na Estrada Nacional N. 16. Km 105,8. Mata 
do Povoas. Fornos de Maceira Dão, Mangualde, o qual foi aprovado por despacho de 14/08/1986 do 
Director da Delegação  - cfr. fls. 35 e 36 dos autos;

j) Posteriormente, a referida sociedade “Irmãos Costas, Lda.” requereu ao mesmo Ministério a 
aprovação de projecto relativo a ampliação da aludida serração de madeiras – carpintaria mecânica, com 
localização na Estrada Nacional N. 16, Km 105,8. Mata do Povoas. Fornos de Maceira Dão, Mangualde, 
que foi aprovado por despacho de 09/01/1990 do Director da Delegação  - cfr. fls. 37 e 38 dos autos;

k) Por despacho de 16/12/1992, do Director da Delegação Regional de Coimbra, em concordân-
cia com o parecer dos peritos que efectuaram, em 03/12/1992, vistoria ao estabelecimento industrial 
de serração de madeiras e carpintaria mecânica da sociedade “Irmãos Costas, Lda.”, foi autorizada a 
laboração a título experimental, por um período de 365 dias, o que foi notificado àquela sociedade 
por ofício n.º 252 de 28/12/1992 da dita Delegação Regional de Coimbra  - cfr. fls. 39 e 40 dos autos;
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l) A petição inicial da presente impugnação foi enviada para este tribunal em vinte e um de Feve-
reiro de 2007 por correio electrónico  - cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos autos”.

3. Foram impugnados os actos de avaliação de um prédio urbano com fundamento nas seguintes 
ilegalidades: (i) erro de facto na aplicação do coeficiente de vetustez, que deveria ser de 0,90 e não 
de 0, 98 (ii) falta de fundamentação, por não se dar a conhecer os elementos que levaram à fixação do 
coeficiente de localização em 0,50; (iii) violação de lei, pelo facto do coeficiente de localização de 0,50 
ser manifestamente excessivo, quando do outro lado da estrada vigora um coeficiente de 0,40 e quando 
comparada a zona onde se insere o imóvel com outras do concelho e do país; (iv) inconstitucionalidade 
material da Portaria n.º 982/2004 de 4/8, por violação dos artigos 103º, n.º 2 e 268ºnº 3 do CRP; (v) 
e violação do princípio da igualdade, pelo facto do artigo 40º -A do CIMI ter sido aplicado somente a 
partir de 1/7/2007.

A sentença recorrida anulou os actos impugnados por incumprimento do dever de fundamenta-
ção, com a seguinte argumentação: não podemos encontrar nas avaliações em crise quais os critérios 
utilizados pela administração fiscal que levaram à aplicação do coeficiente de localização de 0,50; as 
únicas Portarias publicadas sobre esta matéria fixam os valores máximo e mínimo dos coeficientes de 
localização, por tipo de afectação, a aplicar em cada município, mas não a fixação certa, precisa do 
coeficiente de localização dos prédios situados dentro de cada zona de características similares; a falta 
de publicação no Diário da República do zonamento aprovado pela Portaria n.º 982/2004, mostra -se 
ineficaz, atento o disposto no artigo 62º n.º 3 do CIMI e art. 3º n.º 3 alínea b) da lei n.º 74/98 de 11 de 
Novembro; não tendo sido fornecida ao impugnante (nem sendo mesmo obtida no presente processo) 
informação sobre as razões que conduziram a fixação daquele coeficiente, tem de se concluir que os 
actos de avaliação impugnados enfermam de vício de falta de fundamentação.

Com esta decisão não se conforma a recorrente, por entender que os peritos avaliadores não podem 
alterar os coeficientes de localização já pré  -determinados, objectivos e precisos, pelo que, segundo 
a jurisprudência que cita, “a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização 
apenas se podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia … 
ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era 
aplicável”.

Efectivamente, assim é,
Pode afirmar -se que sobre esta questão, repetida em diversos processos impugnatórios de actos 

de avaliação predial segundo as normas do CIMI, já se formou jurisprudência consolidada no sentido 
de que «deve considerar -se suficientemente fundamentado o acto de fixação do valor patrimonial tri-
butário quando as fichas e o termo de avaliação contém a individualização do prédio avaliado, a sua 
identificação geográfica no respectivo concelho e freguesia, a indicação da percentagem e coeficientes 
legais aplicados, as operações de quantificação e as normas aplicadas, por tal permitir compreender 
o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelos peritos avaliadores» (cfr. do Pleno do STA, de 
2/5/2012, rec. n.º 307/11 e da Secção de 16/5/2012, rec. n.º 278/12, de 5/7/2012, rec n.º 727/11 e rec. 
690/11, assim como toda a jurisprudência referida nestes acórdãos).

A censura que se pode fazer à sentença recorrida, apesar de se basear num acórdão mais antigo 
deste Tribunal, é o de ter considerado que os peritos avaliadores podiam escolher um coeficiente de 
localização entre os limites fixados na Portaria n.º 1426/2004, de 25/11, ou seja, entre o limite mínimo 
de 0,40 e o máximo de 0,50, os avaliadores escolheram este último, sem darem qualquer explicação 
pela escolha que efectuaram.

Simplesmente, o quadro legal ao abrigo do qual são fixados os coeficientes de localização não 
deixa aos avaliadores qualquer espaço autónomo de decisão nessa matéria. Nos termos dos artigos 42º 
e 62º do CIMI, dentro dos limites definidos no n.º 1 daquele artigo, os coeficientes de localização são 
propostos pela Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU) em duas fases distin-
tas: (i) na 1ª fase, são propostos e aprovados os coeficientes de localização mínimo e máximo a usar 
em cada município, (ii) na segunda fase, são propostos e aprovados os zonamentos municipais e os 
coeficientes de localização correspondentes a cada zona de valor homogéneo, com base nas propostas 
dos peritos locais e regionais.

Na sequência dum procedimento dessa espécie, surgiu a Portaria n.º 982/2004 de 4/8, que contém e 
tornou público o acto de aprovação dos coeficientes de localização municipais, zonamentos municipais 
e coeficientes de localização correspondentes a cada zona de valor homogéneo. O procedimento que 
culminou com tal Portaria tem vindo a ser retomado para efeito de revisão e correcção das propostas 
efectuadas pela CNAPU, de que resultou a publicação das Portarias nº1426/2004, de 25/11, n.º 1022/2006, 
de 20/9 e n.º 1119/2009. de 30/9.

Em face desse procedimento, o coeficiente de localização a considerar na avaliação de um determi-
nado prédio apresenta -se como um dado previamente previsto, que implica para os peritos avaliadores 
uma operação de natureza cognitiva, vinculada àquele dado. Digamos que os despachos ministeriais 
que aprovam as propostas da CNAPU sobre os coeficientes de localização e sobre os zonamentos fazem 
parte do “bloco de legalidade” que a comissão de avaliação deve observar e respeitar na determinação 
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do valor patrimonial tributário de cada prédio. Trata -se, porém, de um elemento que não permite aos 
avaliadores qualquer “acrescentamento” ou qualquer escolha entre alternativas possíveis que caibam 
no enunciado fixado. Deste modo, a aplicação do coeficiente de localização na fórmula legal de deter-
minar o valor patrimonial dos prédios urbanos é uma mera concretização ou dedução lógica do acto 
que aprovou a proposta da CNAPU. Para a comissão de avaliação, o coeficiente de localização é assim 
um elemento pressuposto ou dado que pré -determina a sua própria aplicação, sem lhe deixar qualquer 
margem de autonomia decisória.

Ora, a circunstância dos peritos avaliadores operarem num quadro juridicamente vinculado, em 
que se limitam à mera aplicação de um acto pressuposto, pelo menos no que se refere ao coeficiente de 
localização, tem reflexos na delimitação do conteúdo da fundamentação do acto de avaliação. O sentido 
e medida da declaração que é exigida ao autor do acto pode variar, para além do mais, em função do 
processo cognitivo ou volitivo da decisão a tomar.

Para este efeito, e num quadro de discriminação de fundamentos, a doutrina faz a distinção entre 
justificação e motivação, que é decalcada ou reportada à separação entre “”pressupostos” e “motivos” 
do acto. Nesta diferenciação, diz Vieira de Andrade, que «as indicações normativas, verificações e 
avaliações relativas às circunstâncias definidas na lei como pressupostos do agir administrativo consti-
tuem a justificação, quando assumidas pelo órgão autor do acto; a parte da declaração que contenha as 
referências à selecção de factos relevantes, à determinação das alternativas e à ponderação de interesses 
que funcionam como motivos da escolha do conteúdo do acto, quando este não seja determinado por lei, 
constituirá a motivação». A esta distinção corresponde diferentes operações jurídicas: a justificação é 
um momento de natureza cognitiva, em que se apuram os pressupostos referido na hipótese da norma, 
e vinculado; e a motivação, é um momento de natureza volitiva, referido à estatuição da norma, em 
que se compõem e ponderam os interesses e discricionário (cfr. O Dever da Fundamentação Expressa 
dos Actos Administrativos, pág. 251 e 21).

Apesar do relatividade da distinção entre justificação e motivação, uma vez que a avaliação dos 
pressupostos, em regra, não é uma actividade de subsunção automática, ela pode servir para determi-
nar se o conteúdo da declaração fundamentadora é adequado e suficiente. Nas situações de vinculação 
estrita, em que não há qualquer espaço para avaliação subjectiva ou para o exercício de faculdades 
discricionárias, a declaração do órgão administrativo é uma declaração de mera aplicação de um 
elemento já posto, que assenta numa racionalidade puramente dedutiva ou lógico -subsuntiva. Nestas 
situações, em que a fundamentação se limita à externação da justificação, é suficiente que o agente 
faça «referência aos (a todos) os pressupostos fixados na lei, mostrando concretamente que no seu 
entender se verificam na realidade as circunstâncias que correspondem ao quadro legal» (cfr. Vieira e 
Andrade, ob. cit. pág. 254).

Deste modo, e como o coeficiente de localização é um elemento imposto exteriormente aos peritos 
avaliadores, de forma precisa e objectiva, para que um destinatário da declaração possa conhecer o 
“itinerário cognoscitivo” por eles seguido, é suficiente referir a localização geográfica do prédio e o acto 
que aprovou o zonamento e os coeficiente de localização previsto para esse local. Com tais elementos 
informativos, um destinatário normal ou razoável fica a conhecer a razão pela qual os avaliadores 
atribuíram determinado coeficiente de localização.

No que se refere ao coeficiente de localização, o cumprimento do dever de fundamentação esgota-
-se nessa declaração, pois os peritos avaliadores não dispõem de qualquer autonomia conformadora 
desse elemento.

É verdade que, desse modo, quer os peritos quer os destinatários do acto, ficam sem saber porque 
é que a CNAPU propôs um determinado zonamento e porque é que se diferenciaram os coeficientes de 
localização em função das diferentes zonas. Mas essa questão respeita ao “acto pressuposto” que fixou 
os zonamentos e os coeficientes de localização e não ao acto de avaliação de um determinado prédio. 
Os defeitos que se possam apontar a tal acto, produzido num procedimento administrativo autónomo, 
podem eventualmente atingir a vertente material do acto de avaliação, mas não a sua dimensão formal, 
onde se inclui a fundamentação.

Se a Portaria que fixou o zonamento é um acto normativo ineficaz, por falta de publicação, ou um 
acto administrativo geral inválido, por falta de fundamentação, tais vícios só se reflectem na validade 
substancial do acto de avaliação quando, em processo próprio e perante as entidades legítimas, se 
declare a ineficácia ou ilegalidade do acto ministerial que aprovou os zonamentos ou das deliberações 
camarárias que, dentro dos limites pré -determinados, impuseram determinados coeficiente de locali-
zação ao zonamento municipal.

Sendo a fundamentação um requisito formal da decisão, que não se confundo com o seu conteúdo, 
é indiferente ao cumprimento do dever de fundamentação que os actos incorporados na Portaria que 
publicita os coeficientes e zonamentos sejam ineficazes ou inválidos. Independentemente das implica-
ções que a declaração de fundamentação possa ter na substância da decisão, ela tem uma existência e 
uma dimensão valorativa autónoma, respeitando apenas à exteriorização dos pontos que sustentam a 
decisão e não ao que eles são na realidade. Daí que seja suficiente e adequado que o acto de avaliação, 
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segundo os critérios objectivos prescritos no artigo 38º do CIMI, indique o local onde se situa o prédio 
a avaliar e a Portaria que fixa os coeficientes de localização e os zonamentos, independentemente dos 
vícios de que possa padecer o acto que os aprovou.

Em suma: em conformidade com a jurisprudência uniforme e reiterada do STA, considera -se que 
os actos impugnados não enfermam do vício de falta de fundamentação.

Tal julgamento, poderia conduzir ao conhecimento, em substituição, dos demais vícios imputa-
dos ao acto impugnado e que ficaram prejudicados pela decisão tomada. Acontece que, alguns deles 
implicam, a análise e interpretação da matéria de facto, que não é da competência deste Tribunal, tal 
como ocorre com a alegada violação do artigo 40 -A do CIMI, em que não resulta da matéria de facto 
qualquer informação sobre se tal norma foi aplicada com efeitos retroactivos a 1/7/2007, como alega 
o impugnante.

4. Pelo exposto, acorda -se em dar provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, con-
sequentemente, revogar a sentença recorrida e ordenar a baixa do processo para conhecimentos das 
demais ilegalidades invocadas.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 12 de Setembro de 2012.

Assunto:

Embargos de terceiro. Função preventiva. Caducidade. Legitimidade. Indeferimento 
liminar.

Sumário:

 I — O indeferimento liminar tem de ser cautelosamente decretado, só devendo ter 
lugar quando da simples apreciação da petição resulte, com força irrecusável e 
sem margem para dúvidas, que o processo é manifestamente inviável ou extem-
porâneo, que não tem razão alguma de ser ou que a improcedência da pretensão 
é tão notória e evidente que torna inútil qualquer instrução e discussão posterior.

 II — Vindo os embargos de terceiro dirigidos contra a ordem, proferida pelo órgão da 
execução fiscal, de entrega do prédio vendido no processo judicial de execução sob 
a cominação de arrombamento das portas, e não contra o acto da penhora ou da 
venda desse bem, visando, assim, evitar uma diligência processual susceptível de 
afectar o direito a que se arroga a embargante (arrendatária e titular do estabe-
lecimento nele instalado), torna -se inquestionável que se trata de embargos com 
função preventiva, regulados no artigo 359.º do CPC, subsidiariamente aplicável 
ao processo judicial tributário por força do disposto no artigo 2.º, alínea e), do 
CPPT.

 III — Sendo controverso que a tais embargos de função preventiva seja aplicável o prazo 
de caducidade previsto no n.º 3 do artigo 237.º do CPC para embargos de função 
repressiva, onde se estipula o prazo de 30 dias «contados desde o dia em que foi 
praticado o acto ofensivo da posse ou direito ou daquele em que o embargante teve 
conhecimento da ofensa» e que os embargos nunca podem ser deduzidos «depois 
de os respectivos bens terem sido vendidos», não podia a petição inicial ter sido 
liminarmente rejeitada com fundamento na sua manifesta extemporaneidade por 
ter sido apresentada em momento posterior à venda do prédio.

 IV — E não sendo também manifesta e incontroversa a falta de legitimidade da embar-
gante para deduzir tais embargos pelo facto de a ordem de entrega do prédio não 
lhe ter sido directamente dirigida, não podia a petição inicial ter sido liminarmente 
indeferida com fundamento nessa ilegitimidade.

Processo n.º 995/11 -30.
Recorrente: Leonel Costa & C.ª Unipessoal, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. LEONEL COSTA & C.ª UNIPESSOAL, LDA., com os demais sinais dos autos, recorre para o 
Supremo Tribunal Administrativo da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
de rejeição liminar dos embargos de terceiro, de natureza preventiva, que deduziu contra a ordem de 
entrega do prédio urbano vendido no processo de execução fiscal n.º 1775200301003887 ao Banco 
Totta e Açores, S.A., e que a Embargante, alegadamente, ocupa na qualidade de arrendatária.

1.1. Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1. Os embargos de terceiro têm como fundamento de direito a posse e como fundamento de facto 

a lesão ou a ameaça da posse, factualidade que foi alegada pela Embargante.
2. Não é a penhora nem a venda do prédio que ocorreram nos autos de Execução Fiscal que afec-

tou, ou poderia ter afectado, a posse da Embargante, pois que a penhora e a subsequente transmissão 
da propriedade do prédio é compatível com o direito de arrendatária de que esta se arroga.

3. O que efectivamente poderá ofender a posse da Embargante é o acto de entrega do prédio, livre 
de pessoas e bens, que foi determinado ao Executado.

4. A ser procedente tal pretensão, a Embargante vê violado o seu direito de legitima possuidora 
do prédio.

5. Assistindo à Embargante o inegável direito de poder usar dos meios de defesa da posse, por 
isso, pode embargar de terceiro.

6. Acresce que é irrelevante ter ocorrido a venda judicial do prédio, pois que o que faz perigar a 
posse da Embargante é a entrega do prédio, designadamente através dos meios previstos no artigo 840.º 
do Código de Processo Civil.

7. Ora, o cumprimento do referido artigo 840.º mais não é do que a transformação de uma exe-
cução para pagamento de quantia certa em execução para entrega de coisa certa. É um enxerto que se 
abre na execução para pagamento de quantia certa.

8. E é neste enxerto que é ameaçado o direito da Embargante.
9. Não há, por conseguinte, qualquer razão para ser negado o acesso aos meios de tutela da posse 

à Embargante,
10. Pelo que a decisão recorrida faz uma errada interpretação do disposto no artigo 353.º, n.º 2, 

do Código de Processo Civil, sendo certo que viola ainda o disposto nos artigos 1251.º e seguintes do 
Código Civil.

Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente, por provado, como é de JUSTIÇA.
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, com a seguinte argumentação:
«Os embargos de terceiro devem ser deduzidos no prazo de 30 dias contados desde o dia em que 

foi praticado o acto ofensivo da posse ou direito ou do dia em que o embargante teve conhecimento 
da ofensa, mas nunca após a venda dos bens (art. 237º n.º3 CPPT).

A enfática preclusão processual para o exercício do direito constante da norma radica na protecção 
da estabilidade da venda em processo executivo, atraindo mais interessados e induzindo a obtenção 
de melhor preço (Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e 
comentado Volume II 2007 p. 125).

A legitimidade processual da embargante, na qualidade de arrendatária do imóvel vendido, para 
a dedução de embargos de terceiro, ainda que preventivos, por alegada ofensa à posse, não obsta à 
caducidade do direito de acção, pelo decurso do prazo peremptório para o seu exercício (arts. 1037º 
n.º 2 e 1285º C.Civil, petição inicial art. 16º; sobre a admissibilidade de embargos preventivos no 
contencioso tributário cf. ob. cit. Volume II 2007 pp. 153/154).

No caso concreto é duvidosa a conformidade legal do pedido, porque a entrega do imóvel não 
foi ordenada por decisão judicial, antes do órgão da execução fiscal (doc. fls. 18).

A embargante não imputou ao acto de entrega do locado qualquer ilegalidade autónoma, pelo 
que a sua eventual nulidade apenas poderá ser declarada como acto consequente de venda executiva 
anulada (art. 133ºº 2 alínea i) CPA)

Este efeito constitutivo exigiria a procedência de pedido de anulação de venda, com invocação 
de fundamentos legais, estando liminarmente excluída a propositura de acção de reivindicação com 
fundamento na lesão do direito de propriedade (art. 257º n.º 1 CPPT; art. 1311º C.Civil)».

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. Em 06.06.2003, foi instaurado contra António da Costa e Maria de Lurdes Teixeira no Serviço 

de Finanças de Felgueiras o Processo de Execução Fiscal n.º 1775200301003887  - fls. 1 do Processo 
Executivo (doravante PE);
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2. Em 20.05.2004, foi efectuada a penhora do prédio urbano, sito no lugar do Calvário, freguesia 
de Lagares, concelho de Felgueiras, descrito na Cons. Reg. Predial de Felgueiras sob o n.º 00009/120685 
e na respectiva matriz predial urbana sob o art.º 556º  - cfr. fls. 33 a 36 do PE;

3. Em 28.10.2004, foi efectuada a venda do imóvel penhorado, tendo o bem sido adjudicado ao 
Banco Totta e Açores, SA, pelo preço de € 391.000,00  - fls. 113 a 116 do PE;

4. Em 11.11.2004, o executado intentou incidente de anulação de venda, que veio a ser julgado 
improcedente  - fls. 94 ss., 120, todas do PE;

5. Em 31.03.2011, foram os executados notificados para, no prazo de 20 dias, procederem à entrega 
das chaves do imóvel em causa aos adquirentes do mesmo  - fls. 18 dos autos.

3. A questão a apreciar no presente recurso é a de saber se deve ou não ser liminarmente indeferida 
a petição de embargos de terceiro, de função preventiva, que a embargante, ora recorrente, deduziu 
contra a ordem dirigida aos executados, pelo Órgão da Execução Fiscal, de entrega do prédio urbano 
que no processo de execução fiscal foi vendido ao Banco Totta & Açores, S.A., e que a embargante, 
alegadamente, ocupa na qualidade de arrendatária e titular do estabelecimento nele instalado, embargos 
que deduziu ao abrigo do disposto no artigo 237.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT) e no artigo 359.º do Código de Processo Civil (CPC).

Segundo a decisão recorrida, seria manifesta a «extemporaneidade dos presentes embargos, por 
os mesmos terem sido apresentados em momento muito posterior ao da venda», pois a lei impõe, no 
artigo 237.º do CPPT, um limite temporal à dedução de embargos, estabelecendo que eles nunca podem 
ser deduzidos depois de os bens terem sido vendidos, argumentando que «A razão subjacente à caduci-
dade do direito de acção, em virtude da venda, radica na circunstância de o acto ofensivo do direito de 
terceiros ser a diligência executiva (in caso, a penhora), diligência esta que se extingue por efeitos da 
venda, nos termos do art.º 824º, n.º2, do Código Civil, o que determina a impossibilidade/inutilidade 
dos Embargos por perda de objecto (...). Para além disso, julgou -se que «mesmo que se considerasse 
que o acto da entrega das chaves do bem vendido, pelo executado ao adquirente ou exequente, sempre 
teriam os presentes embargos que improceder, por manifesta ilegitimidade da aqui embargante por 
não ser ela a destinatária da notificação».

Discordando do assim decidido, a ora recorrente defende, essencialmente, que a decisão recor-
rida incorreu em erro na interpretação do disposto no art.º 353.º, n.º 2, do CPC e violou o disposto nos 
arts.º 1251.º e segs. do C.Civil, porquanto os presentes embargos de terceiro têm como fundamento 
de direito a sua posse, como arrendatária, do prédio cuja entrega foi ordenada e onde tem instalado, 
desde Maio de 2003, o seu estabelecimento industrial, e como fundamento de facto a ameaça de lesão 
dessa posse pela ordem de entrega do locado, não sendo a penhora nem a venda que ocorreram na 
execução que afecta, ou poderá afectar a sua posse, pois a penhora e a transmissão da propriedade do 
prédio é perfeitamente compatível com o direito de arrendatária a que se arroga. Na sua perspectiva, o 
que ofenderá a sua posse é o acto de entrega do prédio, livre de pessoas e bens, ordenada no processo 
judicial de execução, sendo, por isso, irrelevante que tenha ocorrido já a venda do prédio, não existindo 
razão para lhe ser negado liminarmente o acesso aos meios de tutela da posse e para a rejeição liminar 
dos embargos, dado que estes são o meio processual adequado para reagir, preventivamente, contra a 
referida ordem de entrega do prédio locado.

Vejamos, pois, tendo em atenção que a decisão de rejeição liminar se baseou, simultaneamente, 
na intempestividade dos embargos de terceiro e na ilegitimidade da embargante para os deduzir.

Tal como tem sido repetidamente afirmado pela doutrina e pela jurisprudência, o indeferimento 
liminar tem de ser cautelosamente decretado e só deve ter lugar quando da simples apreciação da peti-
ção resulte, com força irrecusável e sem margem para dúvidas, que o procedimento é manifestamente 
inviável ou extemporâneo, que não tem razão alguma de ser ou que a improcedência da pretensão é 
tão evidente e notória que torna inútil qualquer instrução e discussão posterior. O que se compreende, 
na medida em que o indeferimento liminar corresponde a um julgamento antecipado, justificado pela 
evidente inutilidade de qualquer instrução e discussão, pelo que só pode ocorrer quando seja claro e 
inequívoco que a pretensão nunca poderá proceder qualquer que seja a interpretação jurídica que se 
faça dos preceitos legais.

Como se deixou explicado no acórdão do Pleno desta Secção, proferido em 6 de Dezembro de 
2000, no processo n.º 024081, «O processo tributário, a que é aplicável subsidiariamente o processo 
civil, tem como princípio básico o do contraditório, enunciado no n.º 3 do art. 3.º do CPC, em que 
se estabelece que “o juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do 
contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito 
ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de 
sobre elas se pronunciarem”.

A formulação deste princípio e respectiva excepção permite concluir que, na perspectiva legis-
lativa, o contrate das opiniões dos interessados é, em regra, útil para o esclarecimento da verdade, e 
que só quando é evidente a solução jurídica subjacente à decisão se poderá concluir que é de pres-
cindir do contributo que podem fornecer tais opiniões. Situações em que se prevê expressamente que 
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o juiz decida sem audição prévia da parte contrária, são as de indeferimento liminar, previstas para o 
processo civil, no art. 234º -A do CPC, e, no que concerne ao processo de oposição à execução fiscal, 
no art. 291º do CPT.

Em coerência com aquela regra do art. 3.º, n.º 3, do CPC sobre a dispensa de observância do 
princípio do contraditório, deverá entender -se que, em qualquer das hipóteses em que se admite o 
indeferimento liminar, terá de estar -se perante situações em que é manifestamente desnecessária a 
audição das partes, por a solução jurídica ser evidente.».

No caso vertente, da factualidade fixada na decisão, e que não é controvertida, resulta claramente 
que no momento em que os embargos de terceiro foram deduzidos já ocorrera a venda do prédio urbano 
penhorado no âmbito do processo de execução fiscal instaurado contra António da Costa e Maria de 
Lurdes Teixeira. Todavia, do teor da petição de embargos resulta à evidência que a embargante não 
pretende reagir contra esses actos de penhora ou venda efectuados na execução para pagamento de 
quantia certa, mas contra o posterior acto que, no âmbito desse processo judicial de execução, ordenou 
aos executados a entrega do prédio urbano (através da entrega das respectivas chaves) ao comprador 
– Banco Totta e Açores, S.A

Com efeito, a Embargante alegou ter tido conhecimento de que os executados foram notificados 
para proceder à entrega do aludido prédio através da entrega das chaves ao Banco adquirente ou ao 
Serviço de Finanças de Felgueiras, com a advertência de que caso não o fizessem seria requisitado o 
auxílio da força pública e efectuado o arrombamento das portas nos termos do disposto no art.º 840.º 
n.º 2 do CPC. E porque, na sua óptica, o cumprimento deste comando legal mais não é do que a trans-
formação de uma execução para pagamento de quantia certa em execução para entrega de coisa certa, 
seria este novo acto de exigência de entrega do prédio que ofenderia a sua posse e o seu direito de 
arrendatária do prédio, não estando, por conseguinte, a dedução dos embargos inviabilizada pela ocor-
rência da venda executiva

Mais alegou que o prédio cuja entrega se pretende é local onde a tem instalado o seu estabeleci-
mento industrial e a sua sede, que vem ocupando ininterruptamente desde Maio de 2003 na qualidade 
de titular de contrato de arrendamento válido e eficaz, pelo que a entrega do prédio, a ocorrer, ofenderia 
a sua posse e direito de ocupação do prédio como arrendatária, constituindo um grave atropelo dos seus 
direitos legalmente adquiridos e constituídos.

Estabelece o n.º 1 do artigo 237.º do CPPT que «Quando o arresto, a penhora ou qualquer outro 
acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens ofender a posse ou qualquer outro direito 
incompatível com a realização ou o âmbito da diligência, de que seja titular um terceiro, pode este 
fazê -lo valer por meio de embargos de terceiro».

Donde resulta que os embargos de terceiro são o meio processual adequado para fazer a defesa 
dos direitos de quem for ofendido – na sua posse ou em qualquer direito cuja manutenção seja incom-
patível com a realização ou o âmbito da diligência judicial – por um acto de arresto, penhora ou outro 
acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens. E, por isso, os actos lesivos da posse 
ou do direito de que o terceiro seja titular são, inevitavelmente, o arresto, a penhora ou qualquer outro 
acto judicialmente ordenado de apreensão ou de entrega de bens, permitindo -se, desse modo, que os 
direitos atingidos ilegalmente por esses actos possam ser invocados pelo lesado através de embargos, 
em vez de o obrigar à propositura de acções possessórias.

No caso vertente, os embargos de terceiro não vêm dirigidos contra o acto da penhora ou da venda 
do imóvel, nem têm natureza repressiva, mas antes preventiva, porque dirigidos contra a ordem de 
entrega do prédio sob cominação de arrombamento das portas, acto que, a verificar -se, é susceptível de 
violar o direito a que se arroga a embargante caso se comprove a existência desse direito em data anterior 
à penhora, se julgue que esse direito é oponível ao adquirente do prédio e que a diligência de entrega 
é passível de perturbar o direito de uso e fruição do imóvel que decorre do contrato de arrendamento 
na medida em que impediria a embargante de ali continuar a exercer a sua actividade (julgamento que 
implica a necessidade de apreciar diversas questões, como a de saber se essa ordem de entrega integra 
um dos actos previstos no n.º 1 do art.º 237.º do CPPT, isto é, um “acto judicialmente ordenado de 
entrega de bens”, a de saber se o direito invocado é incompatível com realização da ordenada diligên-
cia ou se o invocado direito de arrendamento está subtraído à regra de extinção provocada pela venda 
executiva, isto é, se o arrendamento deve ou não ser considerado abrangido pelo n.º 2 do art.º 824º 
C.Civil; questões que, sendo polémicas, nunca podem ser decididas em sede de apreciação liminar da 
petição de embargos, mas, tão só, em sede de sentença sobre o mérito da acção).

Ora, tais embargos com função preventiva, embora não encontrem previsão no CPPT, mostram -se 
regulados no artigo 359.º do CPC, subsidiariamente aplicável ao processo judicial tributário por força 
do disposto no artigo 2.º, alínea e), do CPPT, nos seguintes termos: «1 - Os embargos de terceiro podem 
ser deduzidos, a título preventivo, antes de realizada, mas depois de ordenada, a diligência a que se 
refere o artigo 351.º, observando -se o disposto nos artigos anteriores, com as necessárias adaptações. 
2 - A diligência não será efectuada antes de proferida decisão na fase introdutória dos embargos e, 
sendo estes recebidos, continuará suspensa até à decisão final (...)».
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Tratando -se dos embargos de terceiro tendentes a evitar uma diligência susceptível de afectar 
o direito invocado pela embargante, e sabido que o n.º 1 do artigo 930.º do CPC dispõe que «a 
efectivação da entrega da coisa são subsidiariamente aplicáveis, com as necessárias adaptações, 
as disposições referentes à realização da penhora, procedendo -se às buscas e outras diligências 
necessárias, se o executado não fizer voluntariamente a entrega (...)», é controverso que aos embar-
gos de função preventiva seja aplicável o prazo de caducidade previsto no n.º 3 do artigo 237.º do 
CPC não só quando estipula o prazo de 30 dias «contados desde o dia em que foi praticado o acto 
ofensivo da posse ou direito ou daquele em que o embargante teve conhecimento da ofensa», como, 
ainda, quando estipula que os embargos nunca podem ser deduzidos «depois de os respectivos bens 
terem sido vendidos».

Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça tem vindo a sufragar o entendimento de que 
o referido prazo de caducidade – previsto no artigo 353.º, n.º 2, do CPC para os embargos de natureza 
preventiva – pressupõe a efectiva realização da diligência ofensiva da posse ou de outro direito incom-
patível com essa realização ou com o seu âmbito, ou seja, que é seu pressuposto tratar -se de embargos 
de terceiro de função repressiva, não existindo prazo para a dedução de embargos de terceiro de função 
preventiva, os quais podem ser sempre deduzidos entre a data do despacho que ordena a diligência e a 
sua efectiva realização – cfr. acórdão proferido em 9/02/2006, no proc. n.º 06B014, a que se seguiram 
vários acórdãos das Relações no mesmo sentido.

Não sendo clara e evidente a aplicabilidade do referido prazo de caducidade aos embargos de 
função preventiva deduzidos contra a ordem de entrega do prédio, não podiam os mesmos ter sido 
liminarmente rejeitados com tal fundamento.

Por outro lado, também não é evidente a ilegitimidade da embargante.
Como se sabe, a legitimidade processual consiste na posição da parte numa determinada acção, 

dispondo o art.º 26.º do CPC que o autor é parte legítima quando tem interesse directo em demandar, 
sendo que tal interesse se exprime pela utilidade derivada da procedência da acção. Tal legitimidade 
processual, não sendo uma qualidade pessoal das partes, exprime -se pela relação intrínseca entre 
elas e o objecto do processo, em termos da pretensão que se pretende ver acolhida. E nos termos do 
artigo 237.º do CPPT, bem como do análogo artigo 351.º, n.º 1, do CPC, os embargos de terceiro 
podem ser deduzidos por qualquer terceiro que não seja parte na causa em que tal meio de defesa 
é deduzido.

No caso vertente, embora a ordem de entrega do prédio tenha sido dirigida aos executados, tal 
ordem é susceptível, face aos termos em que a embargante interpretou o âmbito da diligência, de a 
atingir enquanto terceiro titular do direito de arrendamento do prédio, na medida em que essa diligência 
– caso traduza ou implique uma entrega do prédio livre e devoluto e com entrega das chaves sob pena 
de arrombamento das portas e ocupação do imóvel pelo novo proprietário – é passível de perturbar o 
direito que decorre para a embargante do aludido contrato de arrendamento e que inclui o direito de 
deter em exclusivo as chaves do prédio locado e de usar e fruir o imóvel no exercício da sua actividade, 
sem a devassa e invasão que representaria a transmissão de chaves para outrem ou o arrombamento 
das portas do local onde tem instalada a sede do seu estabelecimento industrial, o que, além do mais, 
a poderia impediria de continuar a exercer aí a sua actividade.

Não é, assim, claro e evidente que a embargante não tenha interesse directo em demandar pelo 
facto de a ordem de entrega do prédio não lhe ter sido dirigida a si, isto é, não é manifesta e incontro-
versa a falta de legitimidade da embargante

É certo que se pode objectar que não é esse o âmbito da diligência ordenada e que ela se encon-
tra inserida no plano da execução para entrega de coisa imóvel arrendada prevista nos artigos 930.º, 
n.º 3, e 931.º e segs. do CPC, não sendo a mesma susceptível de violar o direito a que se arroga a 
embargante.

Mas essas e outras eventuais questões que devam ponderar -se não nos surgem neste momento 
como objecção ao prosseguimento dos embargos para além da fase liminar que, recordemos, se estribou, 
exclusivamente, na caducidade do direito de embargar e na ilegitimidade da embargante.

Por isso, a decisão recorrida não pode manter -se, devendo, ao invés, ser revogada, assim obtendo 
provimento o recurso.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar que os autos 
regressem à 1.ª instância a fim de aí ser proferido despacho que não seja de indeferimento liminar pelos 
motivos em que se baseou o que foi impugnado neste recurso.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Setembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Lino Ribeiro — Casimiro 
Gonçalves. 
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 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

(Inexistência de) Litispendência. Erro na forma de processo insusceptível de convo-
lação. Indeferimento liminar.

Sumário:

 I — A litispendência, como o caso julgado,  pressupõe a repetição de uma causa, 
tendo por fim evitar que o tribunal seja colocado na alternativa de contradizer 
ou reproduzir uma decisão anterior (cfr. artigo 497.º do Código de Processo 
Civil — CPC).

 II — Repete -se a causa quando se propõe uma acção idêntica a outra quanto aos sujei-
tos, ao pedido e à causa de pedir, havendo identidade de sujeitos quando as partes 
são as mesmas sob o ponto de vista da sua qualidade jurídica (artigo 498.º, n.º 1 
e 2 do CPC)

 III — Embora os pedidos formulados na oposição e na impugnação sejam os mesmos e 
a causa de pedir seja idêntica, o sujeito não intervém nas duas acções na mesma 
qualidade jurídica — pois que o faz na qualidade de oponente na oposição e na 
de impugnante na impugnação — não se verificando, pois, repetição da causa, e 
consequentemente excepção de litispendência.

 IV — Se o impugnante, através da impugnação, procurou ver reconhecida a nulidade 
da citação, a da certidão de dívida e a inexigibilidade da dívida exequenda em 
razão da declaração de insolvência, nenhuma ilegalidade imputando ao acto de 
liquidação, verifica -se erro na forma do processo, que, in casu, é insusceptível 
de convolação por intempestividade da impugnação para ser convolada em re-
querimento de arguição de nulidade da citação e por pendência de oposição com 
idênticos pedidos e causa de pedir.

 V — Consequentemente, por erro na forma de processo insusceptível de convolação, 
deve a petição de impugnação ser liminarmente indeferida.

Processo n.º 472/12 -30.
Recorrentes: Massa Insolvente de Jorge Rodrigues Santos e Mulher.
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 – MASSA INSOLVENTE DE JORGE RODRIGUES SANTOS e MULHER, com os sinais 

dos autos, recorre para este Supremo Tribunal do despacho proferido pelo Meritíssimo Juiz do Tribu-
nal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 24 de Novembro de 2011, que julgou extinta a instância de 
impugnação por verificação de excepção dilatória de litispendência entre a impugnação deduzida, e 
proposta em segundo lugar, e a oposição n.º 177110B, que corre termos no mesmo Tribunal.

A recorrente conclui as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1. A oposição e a impugnação judiciais estão previstas nos arts. 204.º e 99.º, respectivamente, do 

CPPT e prevêem duas formas de processo distintas para diferentes fundamentos jurídicos, sendo certo 
que, quer a doutrina, quer a jurisprudência, debatem pontos de “contacto” entre estes dois institutos 
jurídicos e debatem, ainda, quanto ao enquadramento e interpretação de iguais situações concretas 
em um ou outros desses regimes processuais tributários – não sendo, muitas vezes, tarefa fácil a sua 
subsunção a cada uma dessas figuras processuais.

2. A solução para o “iter processual” surpreendido pela douta sentença recorrida deveria ter 
sido, não a litispendência, mas sim decidir, face aos dois diferentes regimes legais (impugnação e 
oposição), sobre quais dos argumentos alegados pela impugnante, na p.i. destes autos, caberiam no 
regime legal da impugnação judicial, tal como prevista no art. 99.º e segts do CPPT, e quais desses aí 
alegados, em sede de p.i. de impugnação, caberiam no regime da oposição.

3. A douta decisão recorrida, na prática, obtém o resultado juridicamente “perigoso” de impedir 
a recorrente de discutir em sede de impugnação os fundamentos destes autos que aqui deveriam ser 
discutidos – pois a oposição em causa sofrerá idêntica subsunção jurídica e aquela matéria que aí for 
julgada como cabendo no regime da impugnação escapará, definitivamente, ao controlo do Tribunal 



2625

pois, face a esta sentença, não poderá ser reapreciada (aqui ou noutro processo, pois os prazos esta-
belecidos no CPPT a tal não permitirão).

4. Subsidiariamente, apenas, e em dever de patrocínio, admite a recorrente a aplicação do re-
gime previsto no art. 279.º n.º 1 do CP Civil; através da suspensão destes autos de impugnação até à 
decisão daquela referida oposição – o que, nesta medida, requerem expressamente seja aplicado ao 
caso dos autos.

5. Esta solução teria ainda a virtude de permitir à predita oposição decidir sobre quais questões 
aí iriam ser debatidas ou decididas debater para, posteriormente, efectuar essa avaliação nesta im-
pugnação judicial e não coarctaria à impugnante o direito de debater judicialmente as matérias que 
depositou em cada uma das suas peças (impugnação e oposição).

TERMOS EM QUE; Revogando -se a douta decisão recorrida e dando -se provimento ao presente 
recurso, nos termos das preditas conclusões, ou de outras com que, V. Exas., Venerandos Juízes Con-
selheiros, se dignarão suprir; Se Fará Justiça!

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 extinção da instância de impugnação judicial deduzida em pro-

cesso de execução fiscal
FUNDAMENTAÇÃO
1. A impugnação judicial é o meio processual adequado à apreciação das ilegalidades que afec-

tem a existência e validade do acto tributário, na medida em que visa a declaração da sua inexistência, 
nulidade ou anulação (arts. 99º e 124º n.º 1 CPPT)

No caso concreto a recorrente invocou como fundamentos da impugnação judicial:
a) a nulidade da citação;
b) a inexigibilidade da dívida exequenda
A nulidade da citação, por inobservância das formalidades prescritas na lei, não constitui fun-

damento de oposição à execução fiscal, devendo ser arguida no prazo da oposição perante o órgão 
da execução fiscal, sendo a eventual decisão desfavorável passível de reclamação para o tribunal 
tributário (art. 198.º nºs 1/2 CPC; art. 276º CPPT; acórdãos STA Pleno SCT 28.02.2007 processo 
n.º 803/04, 19.11.2008 processo n.º 430/08; 17.12.2008 processo n.º 364/98; 6.05.2009 processo 
n.º 632/08; 24.02.2010 processo n.º 923/08; Jorge Lopes de Sousa CPPT anotado e comentado 5ª edição 
Volume II p. 270).

A inexigibilidade da dívida exequenda constitui fundamento de oposição à execução fiscal 
(artigo 204º n.º 1 alínea i) CPPT)

2. Ocorrendo erro na forma de processo deve ordenar -se a convolação para a forma de processo 
legalmente adequada (art. 97.º n.º 3 LGT;art. 98.º n.º 4 CPPT)

A convolação operacionaliza o princípio da tutela jurisdicional efectiva, com expressão na cor-
respondência entre direito e acção adequada (art. 2º, n.º 2 CPC) e justifica -se por razões de economia 
processual.

No caso em análise a convolação para o meio processual adequado está prejudicada por:
a) Decurso do prazo para arguição da nulidade da citação efectuada em 4.02.2011 (doc. fls. 40) na 

data da apresentação da petição inicial de impugnação judicial em 04.04.2011 (art. 203.º alínea a) CPPT)
b) Dedução de oposição onde foram invocados fundamentos idênticos aos enunciados na impug-

nação judicial
Não se verifica litispendência entre uma impugnação judicial e uma oposição à execução (não 

obstante a identidade de fundamentos invocados e dos pedidos formulados) por inexistência de iden-
tidade de sujeitos, na medida em que o autor não intervém nas causas em confronto com idêntica 
qualidade jurídica, de onde advenham idênticos poderes de intervenção processual, sendo impugnante 
na impugnação judicial e oponente na oposição à execução (art. 498.º nºs 1 e 2 CPC)

A excepção dilatória de litispendência verificada na decisão recorrida deveria conduzir à absol-
vição da Fazenda Pública da instância e não à extinção da instância (arts. 288.º n.º 1 alínea e), 493.º 
n.º 2 e 494º alínea i) CPC)

A solução processualmente correcta será o indeferimento liminar da petição de impugnação 
judicial, por manifesta improcedência do pedido (art. 234.º -A n.º 1 CPC/art. 2º alínea e) CPPT)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório do indeferimento 

liminar da petição de impugnação judicial
4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 97 a 99 dos autos), nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
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5 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, se verifica litispendência entre a impugnação deduzida e a oposição 

à execução fiscal pendente no mesmo tribunal.
6 – Apreciando.
6.1. Da litispendência
É do seguinte teor o despacho recorrido (a fls. 70 dos autos):
«Veio MASSA INSOLVENTE DE JORGE RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA HELENA 

FERREIRA DOS SANTOS, representada pela Exm.ª Administradora de insolvência, deduzir impug-
nação judicial à execução fiscal n.º 2704200901001523.

Analisando conjuntamente os presentes autos e a Oposição n.º 177110B facilmente se verifica 
que São idênticos “ipsis verbis” variando tão só onde se diz impugnante na oposição diz -se oponente, 
e no cabeçalho da petição inicial em vez de se dizer que se deduz oposição, na oposição diz -se que se 
deduz impugnação e indicam -se também diferentes formas de enquadramento da forma processual. 
No demais, o articulado, pedidos, etc. é idêntico.

Verifica -se, indubitavelmente, uma situação de litispendência, sendo que estes autos foram propos-
tos em segundo lugar. Na verdade facilmente se reconhecem os requisitos previstos no artigo 498º do 
Código de processo Civil ex vi artigo 2º alínea e) do Código de Procedimento e de Processo tributário.

Assim, sem mais considerandos, verificada a referida excepção dilatória da litispendência nos 
termos dos artigos 498º, 495º, 494 alínea i) e 493º, nº2 do CPC ex vi norma e diploma supra aludidos, 
determina -se a extinção da instância.

Custas pela Impugnante sem prejuízo do apoio judiciário de que beneficia.» (fim de citação)
Discorda do decidido a recorrente, alegando que a solução para o “iter processual” surpreen-

dido pela douta sentença recorrida deveria ter sido, não a litispendência, mas sim decidir, face aos 
dois diferentes regimes legais (impugnação e oposição), sobre quais dos argumentos alegados pela 
impugnante, na p.i. destes autos, caberiam no regime legal da impugnação judicial, tal como prevista 
no art. 99.º e segts do CPPT, e quais desses aí alegados, em sede de p.i. de impugnação, caberiam no 
regime da oposição (cfr. conclusão 2. das suas alegações de recurso), alegando subsidiariamente (cfr. 
conclusões 4. e 5.) admitir e requerer a aplicação do regime previsto no art. 279.º n.º 1 do CP Civil; 
através da suspensão destes autos de impugnação até à decisão daquela referida oposição, solução 
essa que teria ainda a virtude de permitir à predita oposição decidir sobre quais questões aí iriam 
ser debatidas ou decididas debater para, posteriormente, efectuar essa avaliação nesta impugnação 
judicial e não coarctaria à impugnante o direito de debater judicialmente as matérias que depositou 
em cada uma das suas peças (impugnação e oposição).

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal, no seu parecer junto 
aos autos e supra transcrito, defende que não se verifica litispendência entre uma impugnação judicial 
e uma oposição à execução (não obstante a identidade de fundamentos invocados e dos pedidos formu-
lados) por inexistência de identidade de sujeitos, na medida em que o autor não intervém nas causas 
em confronto com idêntica qualidade jurídica, de onde advenham idênticos poderes de intervenção 
processual, sendo impugnante na impugnação judicial e oponente na oposição à execução (art. 498.º 
nºs 1 e 2 CPC), mas, dado que os fundamentos invocados não são fundamentos de impugnação e não 
é possível convolar a impugnação deduzida em requerimento de arguição de nulidade da citação (por 
intempestividade), a solução processualmente correcta será o indeferimento liminar da petição de impug-
nação judicial, por manifesta improcedência do pedido (art. 234.º -A n.º 1 CPC/art. 2º alínea e) CPPT).

Vejamos.
O despacho recorrido considerou que “verifica -se, indubitavelmente, uma situação de litispen-

dência” entre a oposição deduzida e a impugnação que está na origem dos presentes autos, pois que 
“facilmente se reconhecem os requisitos previstos no artigo 498º do Código de Processo Civil (…)”.

Ora, como é sabido, a litispendência, como o caso julgado,  pressupõe a repetição de uma causa, 
tendo por fim evitar que o tribunal seja colocado na alternativa de contradizer ou reproduzir uma decisão 
anterior (cfr. o artigo 497.º do Código de Processo Civil  - CPC).

Dispõe o n.º 1 do artigo 498.º do CPC que: «Repete -se a causa quando se propõe uma acção idêntica 
a outra quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de pedir» e o n.º 2 do mesmo artigo que: «Há identidade 
de sujeitos quando as partes são as mesmas sob o ponto de vista da sua qualidade jurídica».

No caso dos autos, como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Su-
premo Tribunal, embora os pedidos formulados numa e noutra acção sejam os mesmos e a causa de 
pedir seja idêntica, o sujeito não intervém nas duas acções na mesma qualidade jurídica  - pois que o 
faz na qualidade de oponente na oposição e na de impugnante na impugnação – não se verificando, 
pois, repetição da causa.

É que, numa situação como a dos autos, não ocorre risco de contradição ou repetição de decisões, 
pois que o efeito jurídico que é possível obter através da oposição à execução – a respectiva extinção em 
relação ao oponente – e o visado pela dedução de impugnação judicial – a anulação do acto tributário 
impugnado – são inconfundíveis, tendo, aliás, por objecto, actos diversos.
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Não se verifica, pois, a excepção de litispendência, não se podendo manter o despacho recorrido, 
que assim o julgou e determinou, erroneamente, a extinção da instância de impugnação.

É certo que, no caso dos autos, através da impugnação (e também da oposição, ao que parece) 
visou o impugnante, em concreto, ver reconhecida a nulidade da citação efectuada no processo de 
execução fiscal, da certidão de dívida que está na origem dos autos bem como a inexigibilidade da 
dívida, em razão da declaração de insolvência (cfr. a petição inicial de impugnação a fls. 12 a 19 dos 
autos), nenhuma ilegalidade imputando ao acto de liquidação, como é próprio e específico deste meio 
processual (cfr. os artigos 99.º e 124.º n.º 1 do CPPT).

Verifica -se, pois, erro na forma do processo, que, in casu, é insusceptível de convolação – que 
deve ser determinada sempre que possível – cfr. os artigos 97.º n.º 3 da Lei Geral Tributária e 98.º, 
n.º 4 do CPPT)  -, pelas razões bem expostas no parecer do Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto 
junto deste Supremo Tribunal, ou seja, por intempestividade da impugnação para ser convolada em 
requerimento de arguição de nulidade da citação e por pendência de oposição com idênticos pedidos 
e causa de pedir.

O erro na forma de processo insusceptível de convolação traduz -se em nulidade insanável, deter-
minante do indeferimento liminar da petição de impugnação por ocorrer a excepção dilatória insuprível 
(artigo 234.º -A n.º 1 2.ª parte do CPC, aplicável ex vi do disposto na alínea c) do artigo 2.º do CPPT).

Não há, pois, que determinar, como requerido subsidiariamente, a suspensão da impugnação até à 
decisão da oposição (ex vi do disposto no artigo 279.º do CPC), pois que não há prejudicialidade entre 
as causas nem ocorre motivo justificado.

Assim, pelo exposto, há -de concluir -se que, embora não possa manter -se o despacho recorrido, 
há que indeferir liminarmente a petição de impugnação por ocorrer a excepção dilatória insuprível de 
erro na forma de processo face à insusceptibilidade de convolação.

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

Supremo Tribunal Administrativo em revogar o despacho recorrido, pois que não se verifica a excepção 
dilatória de litispendência, indeferindo liminarmente a petição de impugnação por ocorrer a excepção 
dilatória insuprível de erro na forma de processo insusceptível de convolação.

Custas pela recorrente, apenas em 1.ª instância e sem prejuízo do concedido apoio judiciário.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Dispensa de prestação de garantia. Pagamento em prestações. Falta de fundamentação 
da decisão de indeferimento. Omissão de notificação para prestação de garantia.

Sumário:

 I — O acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia para 
suspensão da execução fiscal deve ser fundamentado.

 II — Equivale à falta de fundamentação a fundamentação apresentada que, de tão 
insuficiente, não permite descortinar o concreto motivo determinante do indefe-
rimento, tornando -o anulável por vício de falta de fundamentação.

 III — Na vigência do disposto no n.º 6 do artigo 169.º do CPPT, na redacção anterior à 
que lhe foi conferida pela Lei n.º 64.º -B/2011, de 30 de Dezembro, deve entender-
-se que também em caso de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de 
garantia para suspender a execução em razão de pagamento em prestações deve 
a Administração tributária, na sequência do indeferimento da dispensa, notifi-
car o contribuinte e conceder -lhe novo prazo para, querendo, prestar garantia.

Processo n.º 559/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Sensys Calçado, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório -
1 – A Fazenda Pública recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença do Tri-

bunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 11 de Outubro de 2011, que, julgou procedente a reclamação 
deduzida por SENSYS CALÇADO, LDA, com os sinais dos autos, contra o despacho proferido pelo 
Chefe do Serviço de Finanças de Felgueiras em 22 de Outubro de 2010 que indeferiu o seu pedido de 
dispensa de prestação de garantia e, por consequência, os pedidos de pagamento prestacional e de 
suspensão da execução, anulando -o, para o que apresentou as seguintes conclusões:

A. Julgou a douta sentença recorrida procedente, a reclamação deduzida pela executada contra 
o indeferimento do requerimento de isenção de prestação de garantia e, por consequência do pedido 
de suspensão da execução fiscal e pagamento da dívida exequenda em prestações.

B. A presente reclamação foi apresentada contra o despacho do órgão de execução fiscal (OEF) 
que nos autos de execução fiscal com o n.º 1775201001034693 e apensos, indeferiu o pedido de dis-
pensa/isenção de prestação de garantia apresentado pela executada.

C. De acordo com os factos provados, em 22 -10 -2010 a executada requereu a dispensa de pres-
tação de garantia tendo alegado, não possuir bens imóveis, apenas algumas máquinas e equipamentos 
no valor de €19.000,00 e não dispor de capacidade para suportar os custos inerentes à obtenção de 
uma garantia bancária;

D. Na mesma data, a executada apresentou um pedido de pagamento em prestações da quantia 
em execução.

E. Por despacho da mesma data (22 -10 -2010), o Chefe do Serviço de Finanças indeferiu o 
requerido nos termos seguintes: “Indefiro o pedido de dispensa de prestação de garantia por não se 
mostrarem reunidos os pressupostos legais e, por consequência os pedidos de pagamento prestacional 
e de suspensão da execução. Notifique …”

F. A douta sentença “ad quo” entendeu que o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de 
felgueiras peca porque se resume à singela afirmação de teor genérico e conclusivo de “não se en-
contrarem reunidos os pressupostos legais  - não esclarece concretamente a motivação do acto, não 
permitindo ao respectivo destinatário conhecer a motivação do acto, não permitindo ao respectivo 
destinatário conhecer qual a razão de ser, de facto e de direito, da decisão. (…) No caso concreto a 
exigência de fundamentação era especialmente intensa em virtude de o órgão de execução fiscal ter 
sido chamado a pronunciar -se sobre duas questões – o pagamento da dívida exequenda em prestações 
e a isenção de prestação de garantia que tem pressupostos de facto e de direito distintos e sobre os 
quais nenhuma referência concreta foi feita na decisão”.

E ainda
G. A douta sentença “ad quo” entendeu que o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de 

felgueiras peca porque se resume à singela afirmação de teor genérico e conclusivo de “não se en-
contrarem reunidos os pressupostos legais  - não esclarece concretamente a motivação do acto, não 
permitindo ao respectivo destinatário conhecer a motivação do acto, não permitindo ao respectivo 
destinatário conhecer qual a razão de ser, de facto e de direito, da decisão. (…) No caso concreto a 
exigência de fundamentação era especialmente intensa em virtude de o órgão de execução fiscal ter 
sido chamado a pronunciar -se sobre duas questões – o pagamento da dívida exequenda em prestações 
e a isenção de prestação de garantia que tem pressupostos de facto e de direito distintos e sobre os 
quais nenhuma referência concreta foi feita na decisão”.

“Ao não ordenar a notificação do executado aqui reclamante para prestar garantia, indeferindo 
sem mais o pedido de pagamento em prestações, o órgão de execução fiscal cometeu uma omissão 
que consubstancia um vício de violação de lei por erro de interpretação de norma, que acarreta a 
invalidade do referido despacho nos termos do art.º 135º do CPA.”

H. Ressalvado o sempre devido respeito, com o desta forma decidido, não se conforma a Fazenda 
Pública, porquanto considera que o tribunal a quo incorreu em erro de julgamento, consubstanciado não 
só na incorrecta apreciação e valoração da matéria factual, como igualmente na errada interpretação 
dos preceitos legais convocados para sustentar a revogação do acto em crise nos autos.

I. Porquanto, o art. 52.º, n.º 4 da LGT, prevê que 2ª administração tributária pode, a requerimento 
do executado, isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irre-
parável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência falta de bens penhoráveis 
para o pagamento da dívida exequenda e acrescido (…)”

J. Por sua vez, o art. 170.º n.º 3 do CPPT, regulamenta o procedimento de dispensa de prestação 
de garantia, consagrando que o pedido 2deve ser fundamentado de facto e de direito e instruído com 
a prova documental necessária.”

K. Dos normativos citados decorre, que a lei prevê a possibilidade de dispensa de prestação de 
garantia em duas situações:

a) no caso de a sua prestação causar prejuízo irreparável ao executado ou,
b) no caso de manifesta falta de meios económicos.
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L. Quer se baseie na primeira ou na segunda das situações, é pressuposto da concessão da dis-
pensa que o executado não seja responsável pela situação de insuficiência ou inexistência de bens.

M. Nestes termos, os pressupostos referidos nas alíneas a) e b) são alternativos, ou seja, basta 
que se verifique um ou outro, enquanto que o pressuposto referido na alínea c) é sempre de verificação 
necessária.

N. No caso de manifesta falta de meios económicos, revelada pela insuficiência de bens penhorá-
veis a prestação de garantia gera a existência de uma situação de carência económica do executado, 
de tal modo que este deixa de ter à sua disposição os meios financeiros necessários à satisfação das 
necessidades básicas, ou seja, é posta em causa a própria subsistência do executado, quer este seja 
pessoa singular ou colectiva.

O. A situação material de bens penhoráveis é o indício revelador mais forte de uma possível falta 
de meios económicos, razão pela qual a lei lhe faz expressa referência.

P. No entanto, a verificação da insuficiência destes bens, por si só, não determina necessaria-
mente uma situação de manifesta falta de meios económicos, devendo ainda ser possível estabelecer 
um nexo de causalidade adequada entre a situação de manifesta carência económica e a insuficiência 
de bens verificada, pois

Q. O executado não deve ter sido responsável pela eventual situação de insuficiência ou inexistência 
de bens, que originou a diminuição ou o desaparecimento da garantia patrimonial da dívida executiva.

R. Para que este pressuposto se verifique deve ser feita prova pelo executado de que não lhe é 
imputável a insuficiência ou ausência de bens do seu património.

S. No caso específico das pessoas colectivas, apenas se deve considerar verificado este pressu-
posto nos casos em que a insuficiência ou inexistência de património não possa resultar da actuação 
empresarial, ou seja, apenas quando a dissipação dos bens esteja na absoluta indisponibilidade da 
empresa ou da administração que a representava ou representa.

T. O ónus da prova da verificação dos factos constitutivos dos direitos dos contribuintes recai 
sobre quem os invoque (art. 74.º, n.º 1 da LGT, art. 342.º do Código Civil), neste caso sobre a execu-
tada aqui recorrida.

U. O facto de vigorar em geral, no direito tributário, o princípio do inquisitório, não afasta o 
ónus probatório que impende sobre o interessado de alegar e provar a factualidade atinente aos factos 
constitutivos do direito invocado, para mais quando se tratem de factos pessoais para os quais ninguém 
se encontra melhor colocado do que o contribuinte para o fazer.

V. Contrariamente ao que ocorre no processo civil, no processo tributário a administração, que 
surge colocada processualmente numa posição oposta à do particular, não é titular de um interesse 
oposto ao do particular, antes está constitucional e legalmente obrigada a actuar exclusivamente su-
bordinada ao interesse público e com imparcialidade, tanto nos processos administrativos como nos 
judiciais, por força do disposto nos art.ºs 266.º n.ºs 1 e 2 da CRP e 55.º da LGT.

W. Às normas que consagram o referido princípio do inquisitório na descoberta da verdade 
material, não se lhes podem dar total prevalência sobre outras normas contidas nos mesmos códigos 
e leis tribuitárias e que impõem ao contribuinte um ónus de alegar e provar os factos com relevo 
para a satisfação da sua pretensão, como acontece com a norma do art.º 74.º n.º 1 da LGT quanto à 
distribuição do ónus da prova, em geral, e no caso, com a do art.º 170.º, n.º 3 do CPPT, que impõe ao 
interessado que elabore um pedido dirigido à administração tributária,

X. onde mencione os respectivos fundamentos de facto e de direito, e que o instrua com a prova 
documental necessária para a sua apreciação e decisão, sobretudo com aquela prova atinente aos 
factos que lhe sejam pessoais e que interessem à procedência do seu pedido, sob pena de, não se 
mostrar satisfeito tal ónus probatório que, no caso, sobre si impende, e de a sua pretensão não poder 
deixar de naufragar.

Y. Deste modo, o requerimento apresentado pela executada deveria estar devidamente funda-
mentado, tanto de facto como de direito, e instruído com toda a prova documental necessária para a 
apreciação da sua pretensão, ou seja, com todos os elementos documentais comprovativos da verificação 
dos pressupostos de que depende a concessão da dispensa 8art. 170.º, n.º 3 do CPPT).

Z. No caso sub -judice, o fundamento utilizado para o pedido de dispensa foi tão só a falta de 
capacidade financeira, e nada mais o requerente alega ou muito menos demonstra, para fundamentar 
a sua pretensão.

AA. Reconhecendo embora o carácter lacónico do despacho que indeferiu o pedido de dispensa 
de prestação de garantia, sempre se dirá que é claramente perceptível que a posição assumida pelo 
chefe do OEF se ficou a dever ao não cumprimento por parte da executada do ónus de demonstração 
dos factos que alega.

BB. Acresce que sendo o processo de execução fiscal, o meio processual destinado á cobrança 
coerciva de impostos, a sua suspensão fica circunscrita a um limitadíssimo número de casos;

CC. Com efeito a suspensão da execução só é possível nas situações previstas no art. 52.º da LGT 
e no art. 169.º do CPPT, ou seja, quando tenha sido deduzido meio procedimental ou processual que 



2630

tenha por objecto a legalidade da dívida exequenda e desde que tenha sido prestada ou constituída 
garantia (ou tenha sido dispensada a prestação de garantia) ou efectuada penhora que garanta a dívida 
exequenda e o acrescido ou ainda quando tenha sido solicitado o pagamento em prestações

DD. Estabelece -se na norma do artigo 52.º, da Lei Geral Tributária (LGT):
“1. A cobrança da prestação tributária suspende -se no processo de execução fiscal em virtude 

do pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução que tenham 
por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, bem como durante os procedimentos 
de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE, de 23 de Julho, 
relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre as empresas associadas 
de diferentes estados.

2. A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia 
idónea nos termos das leis tributárias.

EE. Uma vez apresentado o pedido de pagamento em prestações, não cabe ao Serviço de Finan-
ças notificar a executada para vir prestar garantia mas sim o executado vir oferecê -la nos termos do 
art.º 199.º do CPPT.

FF. Ora, no caso concreto, logo com o pedido de pagamento em prestações a executada ora 
recorrida informou da impossibilidade de a prestar.

GG. Pelo que carecia de sentido, correspondendo a um acto inútil a notificação da executada para 
apresentar garantia, logo após esta ter informado no processo não dispor de condições para a prestar.

Termos em que,
Deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta sentença recorrida.
2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Por acórdão de 14 de Março de 2012 (fls. 97 a 106 dos autos) o Tribunal Central Administra-

tivo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia para conhecimento do objecto do recurso 
e competente para o efeito este Supremo Tribunal, a quem os autos foram remetidos em 16 de Maio 
último (fls. 119) precedendo requerimento da recorrente nesse sentido (a fls. 115 dos autos).

4  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 121 
e 122, concluindo no sentido de que deve ser negado provimento ao recurso, mantendo -se a sentença 
recorrida na ordem jurídica.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questões a decidir
Tendo presente que o recurso objecto dos presentes autos foi interposto para o Tribunal Central 

Administrativo Norte (TCAN) e atendendo à conclusão H) das alegações de recurso da recorrente, 
importa previamente decidir se, como julgado pelo TCAN, este Supremo Tribunal é competente em 
razão da hierarquia para decidir do recurso.

Improcedendo a questão prévia suscitada e decidindo do mérito do recurso importa julgar se, 
como decidido, o despacho reclamado é ilegal, por falta de fundamentação e por, após ter indeferido a 
dispensa de prestação de garantia, não ter concedido novo prazo para a prestar.

6 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
a) Em 15.09.2010, o Serviço de Finanças de Felgueiras instaurou contra a Reclamante o processo 

de execução fiscal n.º 1775 201001034693, para cobrança de dívidas provenientes de IRC, referente 
ao ano de 2009, no montante de € 34.739,62 (cfr. fls. 9 e ss. do apenso);

b) Em 22 -10.2010, a reclamante apresentou no processo de execução fiscal referido na alínea an-
terior um pedido de pagamento em prestações da dívida exequenda (cfr. fls. 12 do apenso);

c) Na mesma data, a Reclamante requereu a dispensa de prestação de garantia, nos seguintes termos:
“(…)
 - A executada não tem bens imóveis, apenas constando do respectivo imobilizado bens móveis 

(máquinas e equipamentos) no valor aproximado de 19.000 eur
 - Todos os demais equipamentos existentes nas instalações da executada são detidos em regime 

de leasing, não sendo por isso susceptíveis de ser onerados por qualquer forma para garantir respon-
sabilidades da executada.

 - A executada não dispõe de capacidade financeira para suportar os custos inerentes á obtenção 
de uma garantia bancária, não reunindo sequer os pressupostos necessários para que uma qualquer 
instituição bancária aceite emitir tal documento;

 - Os factos ora alegados resultam provados pelas declarações fiscais entregues pela executada, 
desde já se disponibilizando a mesma para apresentar os documentos que vierem a ser entendidos 
como necessários para prova do supra alegado.

 - sendo que, não houve qualquer alienação significativa de bens recente, pelo que a impossibili-
dade de prestar garantia não é da responsabilidade da executada.
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(…)
(cfr. fls. 13 do apenso);
d) Em 22.10.2010, o chefe do Serviço de Finanças de felgueiras proferiu o seguinte despacho:
“Indefiro o pedido de dispensa de prestação de garantia por não se mostrarem reunidos os pres-

supostos legais e, por consequência os pedidos de pagamento prestacional e de suspensão da execução. 
Notifique para efeitos do artigo 276º e seguintes do CPPT.”

(cfr. fls. 12 do processo executivo)
e) Por carta datada de 27.10.2010 (ofício n.º 3708), foi dado conhecimento à reclamante do 

despacho de indeferimento da sua pretensão (cfr. fls. 14 do processo executivo)
7. – Apreciando.
7.1 – Questão prévia: da competência deste Supremo Tribunal para conhecer do objecto do recurso
Veio o presente recurso interposto pela Fazenda Pública para o Tribunal Central Administrativo 

Norte (fls. 71 dos autos), que, por acórdão de 14 de Março de 2012, se julgou incompetente em razão 
da hierarquia para dele conhecer e competente para o efeito este Supremo Tribunal (cfr. acórdão de 
fls. 97 a 106 dos autos), no entendimento de que, não obstante o consignado na conclusão H das ale-
gações de recurso, as únicas questões a decidir são as de saber se o despacho reclamado se encontra 
fundamentado e se devia (ou não) ter sido concedido novo prazo à executada para prestar garantia 
(cfr. acórdão do TCAN, a fls. 105 dos autos).

Ora, olhando às conclusões das alegações de recurso, verifica -se efectivamente que não obstante 
na conclusão H) se afirmar que (…) o tribunal a quo incorreu em erro de julgamento, consubstan-
ciado não só na incorrecta apreciação e valoração da matéria factual, como igualmente na errada 
interpretação dos preceitos legais convocados para sustentar a revogação do acto em crise nos autos 
(sublinhados nossos), o certo é que, nem nas alegações, nem nas conclusões, a recorrente concretiza 
em que se consubstancia a incorrecta apreciação e valoração da matéria factual em que alegadamente 
incorre a sentença recorrida, sendo certo que no recurso, como bem decidido pelo TCAN, não é posta 
em causa a factualidade dada como provada, não se invocam factos que não hajam sido contemplados 
na sentença recorrida, nem é feito qualquer juízo sobre questões probatórias (…), pelo que, no caso 
concreto, inexiste controvérsia factual a dirimir e, portanto, pode afirmar -se que a matéria controvertida 
neste recurso se resolve mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação dos preceitos 
jurídicos invocados (cfr. acórdão do TCAN, a fls. 105 dos autos).

Assim, porque a final o presente recurso versa exclusivamente matéria de direito, este Supremo 
Tribunal é o competente em razão da hierarquia para dele conhecer, ex vi do disposto nos artigos 26.º 
alínea b) e 38.º alínea a) do ETAF e 280.º, n.º 1 do CPPT.

Não há, pois, obstáculo, ao conhecimento do mérito do recurso.
7.2 Da ilegalidade do despacho reclamado
A sentença recorrida, a fls. 58 a 66 dos autos, julgou procedente a reclamação judicial deduzida 

pela ora recorrida contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Felgueiras que indeferiu o 
seu pedido de dispensa de prestação de garantia e, por consequência, os pedidos de pagamento pres-
tacional e de suspensão da execução, anulando -o, por falta de fundamentação do despacho reclamado 
(cfr. sentença a fls. 61 a 63 dos autos) e por, na sequência do indeferimento do pedido de dispensa de 
garantia, não ter concedido ao executado novo prazo para a prestar, indeferindo, sem mais, o pedido 
de pagamento em prestações (cfr. sentença recorrida a fls. 64 a 66 dos autos).

Considerou a sentença recorrida, no que à falta de fundamentação respeita, que o despacho 
impugnado não se mostra devidamente fundamentado, de facto e de direito, impedindo um normal 
destinatário de apreender qual a razão de ser do questionado indeferimento, pois a fundamentação do 
acto de indeferimento – que se resume à singela afirmação, de teor genérico e conclusivo, de “não se 
mostrarem reunidos os pressupostos legais” – não esclarece concretamente a motivação do acto, não 
permitindo ao respectivo destinatário conhecer, qual a razão de ser, de facto e de direito, da decisão, 
acrescendo que, no caso concreto, a exigência de fundamentação era especialmente intensa em virtude 
de o órgão de execução fiscal ter sido chamado a pronunciar -se sobre duas questões – o pagamento da 
dívida exequenda em prestações e a isenção de prestação de garantia – que têm pressupostos de facto 
e de direito distintos e sobre os quais nenhuma referência concreta foi feita na decisão (cfr. sentença 
recorrida, a fls. 63). Já no que respeita à falta de concessão de novo prazo para prestar garantia, consi-
derou a sentença recorrida, depois de transcrever os artigos 199.º n.ºs 1, 3, 6 e 7 do CPPT e 59.º, n.º 1 
da LGT e fazendo apelo ao disposto no artigo 9.º do Código Civil, que é de entender que em caso de 
indeferimento do pedido de isenção, o executado deve ser notificado para prestar garantia, pois que 
assim prescreve o n.º 6 do artigo 169.º do CPPT (na redacção anterior à da lei n.º 64.º -B/2011, de 30 
de Dezembro) para os casos de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso pelo que à luz do 
elemento sistemático, a mesma solução emerge para os casos de indeferimento do pedido de isenção, 
formulado no âmbito do pedido de pagamento em prestações e porque esse é o resultado interpretativo 
que mais se adequa ao supra enunciado princípio da cooperação, consagrado no artigo 59.º, n.º 1 da 
LGT (cfr. sentença recorrida a fls. 65 dos autos).
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Discorda do decidido a Fazenda Pública, alegando, quanto à julgada falta de fundamentação do 
despacho de indeferimento, que reconhecendo embora o carácter lacónico do despacho que indeferiu 
o pedido de dispensa de prestação de garantia, sempre se dirá que é claramente perceptível que a 
posição assumida pelo chefe do OEF se ficou a dever ao não cumprimento por parte da executada 
do ónus de demonstração dos factos que alega (cfr. conclusão AA das suas alegações de recurso) e, 
quanto à não concessão de novo prazo para prestar garantia na sequência do indeferimento do pedido 
de dispensa que uma vez apresentado o pedido de pagamento em prestações, não cabe ao Serviço de 
Finanças notificar a executada para vir prestar garantia mas sim o executado vir oferecê -la nos termos 
do art.º 199.º do CPPT, sendo que no caso concreto, logo com o pedido de pagamento em prestações 
a executada ora recorrida informou da impossibilidade de a prestar, pelo que carecia de sentido, 
correspondendo a um acto inútil a notificação da executada para apresentar garantia, logo após esta 
ter informado no processo não dispor de condições para a prestar (cfr. as conclusões EE), FF) e GG) 
das alegações de recurso).

O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Supremo Tribunal, no seu parecer junto 
aos autos, considera, no que respeita à falta de fundamentação do despacho de indeferimento, que como 
resulta evidente do teor de tal despacho, a sua pretensa fundamentação é, absolutamente, conclusiva 
não se indicando os concretos fundamentos de facto e de direito que subjazem ao acto sindicado (…) 
e, no que á falta de concessão de novo prazo para prestar garantia respeita, que se afigura correcta a 
tese sustentada pela sentença recorrida e que se subscreve (…) tanto mais que, como resulta do ponto 
c) do probatório, ao requerer a dispensa da prestação de garantia a recorrente parece só ter tido em 
vista a modalidade de garantia bancária (cfr. parecer do MP, a fls. 122 dos autos).

Vejamos, pois.
Sobre o pedido de pagamento em prestações e de dispensa de prestação de garantia oportuna-

mente dirigidos ao órgão de execução fiscal – a que se referem as alíneas b) e c) do probatório fixado 
na sentença recorrida (e constantes de fls. 12 e 13 do apenso contendo o processo de execução fiscal) 
– recaiu despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Felgueiras cujo teor se resume ao seguinte (cfr. 
a alínea d) do probatório fixado e fls. 14 do apenso – notificação da decisão que transcreve o despacho 
manuscrito aposto sobre o requerimento de fls. 12):

«Indefiro o pedido de dispensa de prestação de garantia por não se encontrarem reunidos os pres-
supostos legais e, por consequência os pedidos de pagamento prestacional e de suspensão da execução. 
Notifique para os efeitos do artigo 276.º e seguintes do CPPT.».

Embora a recorrente alegue que é claramente perceptível que a posição assumida pelo chefe do 
OEF se ficou a dever ao não cumprimento por parte da executada do ónus de demonstração dos factos 
que alega, não se vê como daquilo que se consignou no despacho reclamado se pode extrair tal conclu-
são, pois que nenhuma referência ao ónus de demonstração dos factos alegados, ou sequer à norma que 
atribui ao requerente o ónus de alegação e prova dos factos integrantes dos pressupostos do pedido de 
dispensa de prestação de garantia, se podem descortinar no despacho de indeferimento.

Daí que, quer se entenda que tal acto tenha a natureza de acto administrativo praticado em matéria 
tributária, quer se entenda que, porque praticado no âmbito de uma execução fiscal, tem natureza de 
acto processual, sendo -lhe aplicável as normas do Código de Processo Civil (CPC) – embora num e 
noutro caso com fundamentos legais diversos (o disposto no artigo 77.º da LGT, caso se lhes reconheça 
natureza de acto administrativo em matéria tributária; o disposto no artigo 158.º do CPC, caso se lhe 
reconheça a natureza de acto processual)  - forçosamente se terá de concluir que a fundamentação 
apresentada, de tão insuficiente que é e na medida em que não permite descortinar o concreto motivo 
determinante do(s) indeferimento(s), equivale a falta de fundamentação e, por consequência, determina 
a anulabilidade do acto reclamado, por violação do n.º 1 do artigo 77.º da LGT, corolário do disposto 
no n.º 3 do artigo 268.º da Constituição da República, para quem lhe reconheça natureza de acto ad-
ministrativo em matéria tributária, ou por violação do disposto no artigo 158.º do CPC, para quem lhe 
reconheça a natureza de acto processual.

Não merece, pois, reparo o decidido quanto à falta de fundamentação do despacho de indeferi-
mento, pois que este não contém a respectiva motivação, não permitindo a um destinatário normal 
aperceber -se do itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo seu autor, dando a conhecer as 
razões por que se decidiu como se decidiu e não de forma diferente, possibilitando, assim, à parte 
reagir contra essa decisão.

E também nenhum reparo merece o decidido quanto à necessidade de conceder ao requerente a 
quem foi indeferido o pedido de dispensa de prestação de garantia para suspensão da execução fiscal 
em caso de pagamento em prestações de novo prazo para, querendo, a prestar, pois que bem andou a 
sentença recorrida ao considerar que a solução consagrada no n.º 6 do artigo 169.º do CPPT  - na redacção 
anterior à actual, introduzida pela Lei n.º 64.º -B/2011, de 30 de Dezembro (sobre a aplicação no tempo 
desta nova redacção cfr. o recente Acórdão deste Supremo Tribunal de 12 de Setembro de 2012, rec. 
n.º 910/12)  - deve igualmente valer, à luz do elemento sistemático, (…) para os casos de indeferimento 
do pedido de isenção, formulado no âmbito do pedido de pagamento em prestações pois que esse é o 
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resultado interpretativo que mais se adequa ao supra enunciado princípio da cooperação, consagrado 
no artigo 59.º, n.º 1 da LGT (cfr. sentença recorrida a fls. 65 dos autos).

A alegação da recorrente de que, no caso concreto, logo com o pedido de pagamento em presta-
ções a executada ora recorrida informou da impossibilidade de a prestar, pelo que carecia de sentido, 
correspondendo a um acto inútil a notificação da executada para apresentar garantia, logo após esta 
ter informado no processo não dispor de condições para a prestar (conclusão GG) das alegações de 
recurso) não colhe sequer, pois que, como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto 
deste Supremo Tribunal, como resulta do ponto c) do probatório, ao requerer a dispensa da prestação 
de garantia a recorrente parece só ter tido em vista a modalidade de garantia bancária, não sendo esta 
a única garantia admissível para suspender a execução, e como bem considerou a sentença recorrida 
(a fls. 65 dos autos), pode a garantia até ser prestada por terceiro.

Não sofre, pois, a sentença recorrida, dos erros de julgamento que lhe são imputados, antes se 
conclui que bem julgou, sendo, pois, de confirmar.

Pelo exposto, necessário é 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 pela recorrente.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Falta de fundamentação. Liquidação de IMI. Valor patrimonial tributário.

Sumário:

 I — Os actos tributários estão sujeitos a fundamentação (artigo 268.º, n.º 3, artigo 77.º 
da LGT e art. 125.º do CPA).

 II — A fundamentação do acto de fixação do VPT, quer resulte de avaliação quer resulte 
de actualização, deve ser comunicada ao sujeito passivo do IMI a liquidar com 
base nessa matéria tributável.

 III — Se o não tiver sido, e também a liquidação de IMI não der a conhecer a forma 
como foi determinado o VPT, aquela liquidação não pode ter -se por suficiente-
mente fundamentada, tanto mais que o n.º 2 do artigo 77.º da LGT impõe que a 
fundamentação dos actos tributários seja integrada, entre o mais, pelas operações 
de apuramento da matéria tributável.

Processo n.º 659/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Emile Marcel Henry.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 Emile Marcel Henry (adiante Contribuinte, Impugnante ou Recorrido) deduziu impugnação 

judicial, pedindo a anulação da liquidação de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que lhe foi 
efectuada relativamente a um prédio urbano e ao ano de 2005 com fundamento em vício de falta de 
fundamentação e erro nos pressupostos de facto.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a impugnação judicial procedente 
por ter dado como verificada a falta de fundamentação do acto impugnado no que respeita ao valor 
patrimonial tributário (VPT) que nele foi considerado.

1.3 Inconformada com essa decisão, a Fazenda Pública dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que sintetizou em conclusões do seguinte teor:
«
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a impugnação 

deduzida contra a Liquidação de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), do ano de 2005, com o 
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n.º 2005 114532603, na parte relativa ao prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia 
de Ramalde, concelho do Porto, sob o artigo 4883, no valor de € 9.409,67.

B. A douta sentença sob recurso julgou procedente a presente impugnação, com a consequente 
anulação do acto de liquidação de IMI do ano de 2005, por concluir que “não permitindo a notificação 
da liquidação determinar em que moldes se determinou o valor patrimonial tributário do imóvel em 
apreço, a liquidação padece de falta de fundamentação”,

C. porquanto a mesma “não permite à impugnante, aferir de onde adveio e como foi encontrado 
o valor patrimonial tributável atribuído ao prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia do 
Bonfim, sob o artigo U -04883, desconhecendo -se se decorre da aplicação de coeficientes da Portaria 
n.º 1337/2003, de 05/12, porque a AT considerou tratar -se de um prédio urbano não arrendado (art. 
16.º, n.ºs 1 a 4) ou apenas arrendado até Dezembro de 1988 (art. 16.º, n.º 5), ou se foi determinado de 
acordo com os arts. 37.º a 46.º do CIMI”.

D. Ressalvado o devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar -se com o que desta 
forma foi decidido.

Vejamos,
E. O art. 77.º da Lei Geral Tributária (LGT) prescreve um direito à fundamentação de todas as 

decisões em matéria tributária que afectem os direitos ou interesses do contribuinte.
F. É hoje pacífico entre a nossa doutrina e jurisprudência que a fundamentação “deve ser expressa, 

através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão … equivalendo à falta 
de fundamentação a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência não 
esclareçam concretamente a motivação do acto”.

G. Porém, também é pacifico que o conteúdo de uma fundamentação suficiente varia de acordo 
com as circunstâncias concretas, entre as quais avultam as do tipo de acto, as da participação e 
qual a sua extensão ou a não participação dos interessados no procedimento anterior conducente à 
decisão.

H. Nos actos de liquidação de IMI, atenta sua natureza de “processo de massa”, o dever de fun-
damentação é cumprido pela Administração Fiscal de forma padronizada, mas sem que possa deixar 
de observar o disposto no n.º 2 do artigo 77.º da LGT, e ao que em concreto importa, o art. 119.º do 
Código do Imposto Municipal de Imóveis (CIMI), ou de pôr em causa as finalidades do direito à fun-
damentação.

I. Assim, os elementos necessários para que uma liquidação de IMI se considere devidamente 
fundamentada, dirão respeito ao cálculo do imposto em causa, que no caso se considera serem:  - Imposto 
a que respeita o acto tributário e respectivo ano de imposto; Indicação da data da liquidação notificada; 
Identificação e localização dos imóveis em causa; Indicação do valor patrimonial dos imóveis; Existência 
ou não de isenção; Identificação da taxa aplicável aos imóveis; Operação de apuramento da matéria 
tributável; e Montante de colecta correspondente a cada prédio.

J. Neste sentido, veja -se os doutos Acórdãos do STA, de 2008/02/20, processo n.º 0765/07 e de 
2009/02/11, processo n.º 0767/07, dos quais resulta que para efeito de uma liquidação de contribuição 
autárquica (aplicável, ao IMI) se encontra devidamente fundamentado o acto de liquidação que indica 
a localização, o artigo matricial, o valor matricial, o valor patrimonial, a data de liquidação, o ano a que 
respeita, a taxa aplicável, a inexistência de isenção e a colecta correspondente a cada um dos prédios 
urbanos.

K. Tudo elementos que o próprio Tribunal a quo concorda como fazendo parte integrante da 
declaração fundamentadora da liquidação controvertida.

L. Porém, e neste ponto reside a questão a decidir, é se dessa mesma liquidação deverá constar, 
como entendeu o Tribunal a quo, “o iter cognoscitivo percorrido pela AT para fixar o valor patrimonial 
encontrado e ali referido de € 1.176.210,31”.

M. Entende a Fazenda Pública que não.
N. Diz -nos o art. 1.º do CIMI que “O imposto municipal sobre imóveis (IMI) incide sobre o va-

lor patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos situados no território português, constituindo 
receita dos municípios onde os mesmos se localizam”.

O. Decorre do n.º 1 do art. 113.º do CMI que «O imposto é liquidado anualmente, em relação a 
cada município, pelos serviços centrais da Direcção -Geral dos Impostos, com base nos valores patri-
moniais tributários dos prédios e em relação aos sujeitos passivos que constem das matrizes em 31 de 
Dezembro do ano a que o mesmo respeita”, referindo o seu n.º 2 que «A Liquidação referida no número 
anterior é efectuada nos meses de Fevereiro e Março do ano seguinte”.

P. Por sua vez, diz -nos o art. 119º do mesmo diploma, no seu n.º 1, que “Os serviços da Direcção-
-Geral dos Impostos enviam a cada sujeito passivo, até ao fim do mês anterior ao do pagamento, o 
competente documento de cobrança, com discriminação dos prédios, suas partes susceptíveis de uti-
lização independente, respectivo valor patrimonial tributário e da colecta imputada a cada município 
da localização dos prédios.”
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Donde,
Q. Se depreende que dessa mesma liquidação, não exigiu o legislador que a fundamentação da 

fixação do valor patrimonial dos prédios constasse anualmente da nota de cobrança que reflecte a li-
quidação do Imposto Municipal sobre móveis, mas tão só a indicação do respectivo valor patrimonial 
dos prédios sobre que incide o imposto.

R. Dito de outro modo, a notificação da fundamentação dos critérios de fixação do valor patrimo-
nial tributário de um prédio ao sujeito passivo do imposto, não integra o acto tributário controvertido (a 
liquidação de IMI) sendo um acto alheio a este, pelo que a sua falta na liquidação não afecta a sua va-
lidade, não podendo por conseguinte ser este acto anulado com base numa falta que a lei não impõe.

S. Em face do exposto, e de todos os elementos constantes da nota demonstrativa da liquidação, 
exigidos por lei, considera a Fazenda Pública, contrariamente ao doutamente decidido, estar devida-
mente fundamentada a liquidação controvertida.

T. Ao decidir como decidiu, a douta sentença incorreu em erro de julgamento sobre a matéria de 
direito, consubstanciado este na errada interpretação e aplicação das normas legais citadas».

Concluiu pedindo a revogação da sentença recorrida.
1.5 O Recorrido contra alegou, pugnando pela manutenção da sentença mediante alegações que 

resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
1. A douta sentença do tribunal “a quo” concluiu que “(...) não permitindo a notificação da liqui-

dação determinar em que moldes se determinou o valor patrimonial tributário do imóvel em apreço, a 
liquidação padece de falta de fundamentação”.

2. Entende a Fazenda Pública considerar existir erro de julgamento sobre a matéria de direito.
3. Ao invés da posição assumida pela Fazenda Pública, entende o Alegante ser justa e adequada 

a decisão proferida pelo Tribunal “a quo”,
4. Pois, a A.F. limitou -se a emitir documento de cobrança de imposto em sede de IMI sem evi-

denciar qualquer tipo de fundamento.
5. O documento de cobrança não observa os requisitos imperativamente estabelecidos relativa-

mente ao dever de fundamentação dos actos tributários.
6. Na perspectiva da Fazenda Pública o acto encontra -se fundamentado, pois, “(...) a notificação da 

fundamentação dos critérios de fracção do valor patrimonial tributário de um prédio ao sujeito passivo 
de imposto, não integra o acto tributário controvertido (a liquidação de IMI) sendo um acto alheio a 
este, pelo que a sua falta na liquidação não afecta a sua validade, não podendo por conseguinte ser este 
acto anulado com base numa falta que a lei não impõe”.

7. Todavia, a fundamentação deve dar a conhecer ao interessado o itinerário cognoscitivo e valo-
rativo seguido pelo Autor da decisão, sendo certo que se a fundamentação não esclarecer a motivação 
do acto por obscuridade, contradição ou insuficiência, o acto considera -se não fundamentado (cfr. 
art. 77º da LGT e art. 125º do CPA).

8. Ora, nem no documento de cobrança, nem posteriormente, se fez qualquer referência, mesmo 
que de forma sumária, à razão por que o valor patrimonial tributário é o que a AT indica naquele do-
cumento.

9. Nenhuma referência se encontra também a esse respeito, no processo administrativo interno, 
ficando a impugnante no desconhecimento absoluto das operações efectuadas para o apuramento da 
matéria tributável (valor patrimonial tributário).

10. É convicção do Alegante que, a nota de liquidação, não se encontra devidamente fundamentada, 
na medida do que, o Alegante, não consegue aferir da forma como foi calculado o VPT.

11. Em momento algum a A.F., enuncia, e elenca todo um conjunto de factos, que pela sua con-
figuração, expliquem a forma como se atingiu o valor que a A.F. alcançou.

12. Na verdade, a A.F. limitou -se a emitir a nota de liquidação e remeter à contribuinte para pa-
gamento, sem qualquer tipo de fundamento.

13. No caso sub judice, a fundamentação apresentada pelo Fisco, não é suficiente, já que, um con-
tribuinte normalmente diligente e razoável colocado na situação concreta de tal liquidação, não poderia 
reconstituir o itinerário funcional cognoscitivo e valorativo do agente administrativo Autor do acto.

14. Assim, pelos motivos que vêm de se expender não poderá deixar de se concluir que o acto 
tributário sindicado está insuficientemente fundamentado, o que consubstancia vício de forma».

1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-
blico e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que deve ser negado provimento ao 
recurso com a seguinte fundamentação:

«[…]
A sentença recorrida julgou procedente a impugnação deduzida da liquidação de IMI de 2005 

referente ao artigo matricial urbano 04883, da freguesia de Ramalde, do Município do Porto, no en-
tendimento de que o acto tributário não se encontra suficientemente fundamentado, no que concerne 
ao iter que levou à determinação do valor patrimonial tributário.
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[…]
A nosso ver o recurso não merece provimento.
Nos termos do estatuído no artigo 77.º da LGT, a decisão de procedimento deve ser fundamentada 

por meio de sucinta exposição das razões de facto e de direito que a motivaram, podendo a fundamen-
tação consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, 
informações ou propostas, incluindo os que integrem o relatório da fiscalização tributária.

Nos termos do n.º 2 de tal artigo 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.

De acordo com o art. 125.º/1 do CPA, a fundamentação deve ser expressa, através de sucinta 
exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera declaração de 
concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, que constituirão 
neste caso, parte integrante do respectivo acto, equivalendo à falta de fundamentação a adopção de 
fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a 
motivação do acto.

Ou seja, a fundamentação é suficiente quando proporcione aos destinatários do acto a recons-
tituição do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pela autoridade que praticou o acto, de 
forma a poder saber -se claramente as razões por que decidiu da forma que decidiu e não de forma 
diferente.1 [1 Acórdão do STA, de 2009.04.15, proferido no recurso n.º 065/09, disponível no sítio da 
internet www.dgsi.pt]

Ora, como resulta assente a fundamentação do acto em crise é a constante do próprio documento 
de notificação e que faz fls. 12 autos, pois no PA inexiste qualquer fundamentação da liquidação.

Da fundamentação consta a identificação e localização do imóvel, o ano a que respeita a liquida-
ção, o valor patrimonial tributário, a taxa, a colecta, que a taxa aplicada foi aprovada pela Assembleia 
Municipal do Porto e que foi observado o estatuído no artigo 25.º do DL 287/2003, de 12 de Novembro, 
diploma que aprovou o CIMI.

Todavia, não consta discriminado na fundamentação o caminho que levou a Administração Tri-
butária a apurar o valor patrimonial de € 1.176.210,00 e não outro qualquer.

Efectivamente, desconhece -se se o VPT atribuído tem fundamento no estatuído no artigo 16º, nú-
meros 1 a 4, n.º 5 ou 17.º do DL 287/2003 ou 36.º a 47.º do CIMI, sendo certo que não está demonstrado 
que a administração tributária tenha anteriormente notificado o recorrido do VPT fixado e respectiva 
fundamentação 2 [2 Sobre situação similar ver acórdão deste STA, de 2012.04.19  - P. 036/12, disponível 
no sítio da Internet www.dgsi.pt].

Em conclusão, temos como certo que o acto tributário sindicado está insuficientemente funda-
mentado, o que consubstancia vício de forma que o invalida».

1.7 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão a apreciar e decidir é a de saber se (a sentença fez correcto julgamento quando de-

cidiu que) a liquidação impugnada enferma de insuficiência de fundamentação por dela não constarem 
os motivos que determinaram a fixação do VPT (matéria tributável) utilizado na liquidação, entendida 
esta em sentido estrito, ou seja, como operação aritmética de aplicação de uma taxa à matéria tributável 
em ordem a determinar o montante do imposto devido pelo sujeito passivo, ou seja, a colecta.

Se considerarmos o recurso merecedor de provimento, haverá ainda que ponderar a possibilidade 
de conhecer do vício de violação de lei que a sentença não conheceu, certamente por ter entendido que 
o mesmo ficou prejudicado pela solução que deu à questão da falta de fundamentação.

* * *
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto efectuou o julgamento da matéria de facto 

nos seguintes termos:
«Com interesse para a decisão da causa resulta apurada a seguinte factualidade:
a) O impugnante foi notificado da liquidação de IMI do ano de 2005, 1ª prestação, do prédio 

sito na freguesia de Ramalde/Porto, artigo U -04883, no montante de € 9.409,67 com pagamento da 
1ª prestação no mês de Abril de 2006, através do documento de cobrança n.º 2006 114532603 (cf. doc. 
de fls. 12 dos autos).

b) Naquela notificação constavam as seguintes informações: 

Descrição
dos prédios Ano Valor

patrimonial
Valor
isento Taxa % Maj/Min Colecta Juros

Comp.

Município do Porto
Ramalde

U -048833 -AR/4

2005 201.636,05
50.409,01
184.833,05

0,80
0,80
0,80

1.613,09
403,27

1.478,66

0,00
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 c) Resulta da nota de liquidação que o valor patrimonial atribuído ao imóvel é de € 1.176.210,31 
(201.636.05 + 50.409,01 + 184.833,05 + 50.409,01 + 504.090,14 + l84.833.05 = 1.176.210,31) (cf. 
fls. 12 dos autos).

d) Por não se conformar com a liquidação realizada em relação ao mesmo imóvel, já no ano de 
2003, havia deduzido reclamação graciosa mas não obteve resposta, o mesmo acontecendo para o ano 
de 2004 (cf. fls. 13 e 14 dos aos autos).

e) A presente impugnação foi deduzida em 27/07/2006 (cf. doc. de fls. 2 dos autos).
[…]
Dos autos não resultam provados outros factos com interesse para a decisão da causa».

2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
O Impugnante pediu ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que anulasse a liqui-

dação de IMI que lhe foi efectuada com referência a um prédio urbano e ao ano de 2005, invocando, 
como primeira ilegalidade imputada ao acto impugnado, a falta de fundamentação. Isto, em síntese, 
porque considera que

– os fundamentos do acto que lhe foram comunicados através do documento de cobrança – e 
outros não constam do processo administrativo – não lhe permitem saber «[a] razão por que o valor 
patrimonial tributário é o que vem indicado naquele documento», o que se exigia tanto mais quanto o 
IMI era à data «um imposto novo, com regras novas, assente em valores tributáveis novos», sendo que 
se encontra «no desconhecimento absoluto das operações efectuadas para o apuramento da matéria 
tributável (valor patrimonial tributário)»;

– a falta de fundamentação quanto ao modo como foi fixado o VPT viola o disposto no art. 77.º, 
n.º 2, da LGT, e no art. 268.º, n.º 3, da Constituição da República Portuguesa (CRP).

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, após tecer vários e pertinentes consideran-
dos quanto à obrigação de fundamentar os actos tributários, entendeu que o acto impugnado não dava 
a conhecer o modo como foi fixado o VPT do prédio em causa, ocorrendo «uma completa omissão» 
relativamente «à forma como foi encontrado aquele valor», desconhecendo -se, designadamente, «se 
decorre da aplicação dos coeficientes constantes da Portaria n.º 1337/2003 de 05/12, porque a AT 
considerou tratar -se de um prédio urbano não arrendado (art. 16.º, n.ºs 1 a 4) ou apenas arrendado 
até Dezembro de 1988 (art. 16.º, n.º 5), ou se foi determinado de acordo com os arts. 37.º a 46.º do 
CIMI», que «em parte alguma se detecta que a tributação resulta da aplicação do regime transitório 
previsto no art. 16.º, n.º 5, resultado da falta de apresentação, por parte do impugnante, da partici-
pação prevista no art. 18.º do DL 287/2003, e da aplicação dos coeficientes a que alude a Portaria 
n.º 1337/2003 de 05/12, aos último valores de rendas declarados» e que «a referência no acto de 
liquidação ao art. 25.º do DL 287/2003 nada esclarece quanto à matéria de avaliação patrimonial do 
artigo matricial, pois esta norma estipula apenas um regime de salvaguarda, estabelecendo os limites 
ao aumento do IMI».

Em consequência, julgou procedente a impugnação judicial com fundamento no vício de insufi-
ciência – equivalente à falta (cfr. 125.º, n.º 2, do Código do Procedimento Administrativo (CPA)) – de 
fundamentação e anulou a liquidação.

Embora na sentença não tenha ficado expresso, afigura -se -nos ser de considerar que a Juíza do 
Tribunal a quo, face à resposta que deu à questão da falta de fundamentação, considerou prejudicado 
o conhecimento do também invocado vício de violação de lei. Note -se que nenhum reparo merece o 
conhecimento prioritário do vício de forma: quer porque o Impugnante o indicou em primeiro lugar na 
relação de subsidiariedade que lhe é permitida estabelecer pela alínea b) do n.º 2 do art. 124.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT); quer porque, como tem vindo a reconhecer este 
Supremo Tribunal Administrativo, o conhecimento do vício de forma há de preceder o conhecimento 
do vício substancial quando não seja possível apreciar a sua legalidade sem se conhecer a motivação 
do acto 1.

A Fazenda Pública discorda da sentença e dela recorre, argumentando que foi feito errado julga-
mento quando se considerou que a liquidação não estava suficientemente fundamentada, pois «não exigiu 
o legislador que a fundamentação da fixação do valor patrimonial tributário dos prédios constasse 
anualmente da nota de cobrança que reflecte a liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis, mas 
tão só a indicação do respectivo valor patrimonial dos prédios sobre que incide o imposto», motivo 

Descrição
dos prédios Ano Valor

patrimonial
Valor
isento Taxa % Maj/Min Colecta Juros

Comp.

50.409,01 0,80 4.032,72
504.090,14 0,80 403,27
184.833,05 0,80 1.478,66
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por que a menção 2 «dos critérios de fixação do valor patrimonial tributário de um prédio ao sujeito 
passivo do imposto não integra o acto tributário controvertido (a liquidação de IMI), sendo um acto 
alheio a este, pelo que a sua falta na liquidação não afecta a sua validade». Assim, considera que «não 
pode este acto ser anulado com base numa falta que a lei não impõe» e que da respectiva declaração 
fundamentadora constam todos os elementos necessários, a saber, «a localização, o artigo matricial, 
o valor patrimonial, a data de liquidação, o ano a que respeita, a taxa aplicável, a inexistência de 
isenção e a colecta correspondente a cada um dos prédios urbanos».

Assim, a questão a apreciar e decidir, como deixámos dito em 1.8, é apenas a de saber se a falta de 
menção na liquidação dos critérios que levaram à fixação do VPT determina a falta de fundamentação 
daquele acto.

Se, eventualmente, vier a concluir -se no sentido da suficiência da fundamentação, haverá então 
que averiguar da possibilidade de conhecer dos demais vícios invocados na petição inicial, como o 
impõe o art. 715.º do Código de Processo Civil.

2.2.2 DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO IMPUGNADA
É inquestionável e não vem questionada a exigência de fundamentação do acto impugnado, im-

posta pelo art. 268.º, n.º 3, da Constituição da República Portuguesa (CRP), pelo art. 77.º da Lei Geral 
Tributária (LGT) e pelos arts. 124.º e 125.º do CPA.

É também inequívoco, e nisso todos os intervenientes processuais estão de acordo, que o documento 
de cobrança remetido ao Contribuinte – do qual constam os únicos elementos que podem considerar -se 
integrantes da declaração fundamentadora da liquidação ora impugnada que foram externados pela AT 
– refere a localização do prédio, o artigo matricial, o VPT, a data da liquidação, o ano a que respeita, 
a taxa aplicada, a ausência de isenção e a colecta apurada, sendo certo que do processo administrativo 
não constam quaisquer outros.

A questão suscitada nos autos resume -se a saber se os elementos constantes daquela nota, por que 
foi notificada a liquidação ao sujeito passivo, são ou não suficientes para dar cumprimento às exigências 
legais de fundamentação, designadamente se a declaração fundamentadora deve integrar os motivos 
por que o VPT foi fixado no montante aí referido.

Vejamos:
Como é sabido o IMI, nos termos do art. 1.º do respectivo Código (CIMI), «incide sobre o valor 

patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos situados no território português».
De acordo com o disposto no art. 113.º, n.º 1, do mesmo Código, «[o] imposto é liquidado anu-

almente, […] com base nos valores patrimoniais tributários dos prédios e em relação aos sujeitos 
passivos que constem das matrizes em 31 de Dezembro do ano a que o mesmo respeita».

O pagamento do imposto é a efectuar «em duas prestações, nos meses de Abril e Setembro, desde 
que o seu montante seja superior a (euro) 250» (cfr. art. 120.º, n.º 1, do CIMI), sendo que, para efeito 
da respectiva cobrança, dispõe o art. 119.º do CIMI que «[o]s serviços da Direcção -Geral dos Impostos 
enviam a cada sujeito passivo, até ao fim do mês anterior ao do pagamento, o competente documento 
de cobrança» (n.º 1), sendo que, se tal documento não for recebido, o contribuinte « deve solicitar em 
qualquer serviço de finanças uma 2.ª via» (n.º 3).

O mesmo art. 119.º determina, no seu n.º 1, que a nota de cobrança deve conter a «discriminação 
dos prédios, suas partes susceptíveis de utilização independente, respectivo valor patrimonial tributário 
e da colecta imputada a cada município da localização dos prédios».

Das normas referidas resulta que tem razão a Recorrente quando afirma que a lei não exigiu que 
a fundamentação da fixação do VPT constasse da nota de cobrança a enviar a enviar ao sujeito passivo. 
E bem se compreende que não tenha feito essa exigência.

Na verdade, em sede de IMI, a lei prevê um procedimento de determinação da matéria tributável 
– a avaliação do prédio (art. 14.º do CIMI) – que termina com o acto de fixação do VPT que serve de 
base à liquidação do imposto. Este acto, como é sabido, é um acto destacável para efeitos de impugna-
ção contenciosa, pelo que é autonomamente impugnável, numa excepção ao princípio da impugnação 
unitária que, em regra, vigora no processo tributário (cfr. art. 134.º do CPPT) e que se encontra «em 
sintonia com o preceituado no art. 86.º, n.º 1, da LGT, em que se estabelece que os actos da avaliação 
directa são directamente impugnáveis» 3.

Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, «[t]ratando -se de actos destacáveis e inexistindo 
qualquer restrição relativa às ilegalidades que podem ser objecto de impugnação contenciosa, os vícios 
de que enferme o referido acto de avaliação apenas poderão ser arguidos em impugnação do acto de 
avaliação e não do acto de liquidação que seja praticado com base naquele, já que a atribuição da 
natureza de acto destacável tem por fim, precisamente, autonomizar os vício deste acto para efeitos 
de impugnação contenciosa» 4.

O que significa, para além do mais, que o sujeito passivo do IMI deverá ser notificado da ava-
liação e do resultado da mesma – a fixação do VPT – antes de ser efectuada e notificada a liquidação 
do imposto.
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É certo que, transitoriamente, o VPT pode resultar, não de avaliação, mas de actualização, 
de acordo com o disposto no Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Dezembro, por que se operou a 
reforma da tributação do património imobiliário, nomeadamente mediante a aprovação do CIMI. 
Neste diploma legal foi previsto um regime transitório de actualização dos valores patrimoniais 
tributários até que esteja concluída a avaliação geral dos prédios urbanos, para a qual foi fixado um 
prazo de dez anos 5.

Mas, ainda nesse caso, o sujeito passivo do IMI deverá ser notificado do resultado da actualização 
– em que influem diversos factores, designadamente o facto de estarem ou não arrendados –, o qual, 
nos termos do art. 20.º pode dar lugar a reclamação (n.ºs 1 a 3), a requerimento para a determinação do 
VPT através das regras do CIMI (n.º 4) ou mesmo a impugnação judicial (n.º 5).

Em suma, seja qual for o modo por que foi obtido o VPT – por avaliação ou por actualização 
ao abrigo do regime transitório –, sempre o mesmo deverá ser notificado ao sujeito passivo do IMI 
antes da liquidação do imposto. Aliás, a LGT faz depender a eficácia da decisão do procedimento da 
sua notificação (cfr. art. 77.º, n.º 6), exigência reafirmada pelo n.º 1 do art. 36.º do CPPT, que dispõe: 
«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».

Regressando ao caso sub judice, o Impugnante alegou que nunca lhe foram dados a conhecer os 
motivos de facto e de direito (a fundamentação) por que o VPT foi fixado no montante que se encontra 
referido na nota de cobrança relativa à 1.ª prestação do IMI do ano de 2005. Conhecimento que se 
impunha lhe fosse dado, tanto mais que a referida reforma da tributação do património imobiliário 
introduziu importantes alterações no modo de determinar o VPT.

Tal fundamentação, caso o sujeito passivo tivesse já sido notificado dos motivos por que o VPT 
fora fixado naquela concreta quantia, seria dispensável naquela nota – que, como vimos, apenas tem 
que respeitar os requisitos do art. 119.º, n.º 1, do CIMI –, como o próprio parece reconhecer no item 
12.º da petição inicial. Mas, caso o sujeito passivo nunca tenha sido notificado das razões por que o 
VPT – a matéria tributável sobre a qual incide o IMI – foi fixado, então impõe -se que o seja naquele 
momento, como resulta do n.º 2 do art. 77.º da LGT, que estabelece que «A fundamentação dos actos 
tributários pode ser efectuada de forma sumária, devendo sempre conter as disposições legais aplicá-
veis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria 
tributável e do tributo».

Se o sujeito passivo não tiver já sido notificado do modo como foi apurada a matéria tributável 
– como foi achado o VPT – então deverá sê -lo quando for notificado da liquidação, sob pena de, no 
desconhecimento dos motivos por que se chegou ao VPT, não ficar em condições de conhecer os motivos 
subjacentes à liquidação e, consequentemente, não poder optar conscienciosamente entre a aceitação 
do acto ou a reacção, graciosa ou contenciosa, contra o mesmo.

Foi isso que se decidiu no acórdão desta Secção proferido em 19 de Abril p.p. no processo com 
o n.º 36/12 6, em cujo sumário pode ler -se: «A liquidação de IMI que não dá conta alguma da forma 
como foi determinado o valor patrimonial tributário não pode ter -se por suficientemente fundamen-
tada, a menos que se demonstrasse que a AT anteriormente tinha procedido à pertinente comunicação 
dos motivos por que esse valor foi fixado no montante considerado naquele acto». Na verdade, nesse 
processo, como no ora sob exame, tendo o Recorrente alegado que nunca antes de ter sido notificado 
da liquidação do IMI lhe foram comunicadas as razões da fixação da matéria tributável (o VPT) e não 
se tendo feito prova desse facto (que nem sequer foi impugnado) – sendo que o non liquet desfavorece 
a AT, pois sobre ela recai o ónus da respectiva prova (cfr. art. 74.º, n.º 1, da LGT) –, considerou -se 
verificada a insuficiência da fundamentação da liquidação.

É essa a tese que continuamos a sustentar: não estando demonstrado que a AT tenha alguma vez 
notificado o sujeito passivo das razões de facto e de direito que presidiram à fixação do VPT, não po-
demos deixar de concluir pela falta de fundamentação da liquidação.

A nosso ver, a Recorrente não logrou de modo algum pôr em causa o que foi decidido a esse 
propósito. Senão vejamos:

A Recorrente limita -se a afirmar, conclusivamente, que os elementos constantes da nota de co-
brança são bastantes para que a liquidação se tenha como suficientemente fundamentada, mas nada 
refere quanto à questão que foi a que determinou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
a anular a liquidação, qual seja a que a fundamentação externada não permite ao Contribuinte saber 
como foi alcançado o VPT do prédio e que serviu de base à liquidação. A esse propósito, como abun-
dantemente ficou referido na sentença, a fundamentação é totalmente omissa.

Como bem ficou dito pela Juíza do Tribunal a quo (refutando o alegado na contestação, por 
remissão para o parecer proferido no processo administrativo organizado nos termos do art. 111.º 
do CPPT), a fundamentação externada não permite saber se o VPT indicado «decorre da aplicação 
dos coeficientes constantes da Portaria n.º 1337/2003 de 05/12, porque a AT considerou tratar -se de 
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um prédio urbano não arrendado (art. 16.º, n.ºs 1 a 4) ou apenas arrendado até Dezembro de 1988 
(art. 16.º, n.º 5), ou se foi determinado de acordo com os arts. 37.º a 46.º do CIMI», sendo que «em 
ponto algum da notificação da liquidação se detecta que a tributação resulta da aplicação do regime 
transitório previsto no art. 16.º, n.º 5, resultado da falta de apresentação, por parte do impugnante, 
da participação prevista no art. 18.º do DL 287/2003, e da aplicação dos coeficientes a que aluda a 
Portaria n.º 1337/2003, de 05/12, aos últimos valores de rendas declarados». Mais referiu, e bem, a 
Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que a referência feita na referida nota de cobrança 
ao art. 25.º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, «nada esclarece quanto à matéria de 
avaliação patrimonial do artigo matricial, pois esta norma prevê apenas um regime de salvaguarda, 
estabelecendo limites ao aumento do IMI».

Ou seja, a AT não deu a conhecer o que a levou a apurar o VPT de € 9.409,67 e não outro qualquer, 
sendo que o documento de fls. 12 não permite saber se aquele valor tem fundamento no estatuído no 
art. 16.º, n.ºs 1 a 4, n.º 5 ou no art. 17.º do Decreto -Lei n.º 287/2003 ou se foi determinado nos termos 
dos arts. 36.º a 47.º do CIMI ou até com base em quaisquer outras disposições legais, tudo como bem 
ficou dito na sentença recorrida.

Em conclusão, temos como certo que o acto tributário sindicado está insuficientemente fun-
damentado, o que consubstancia vício de forma que determina a sua anulação, como bem decidiu a 
sentença recorrida.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos seguintes conclusões:
I  - Os actos tributários estão sujeitos a fundamentação (art. 268.º, n.º 3, art. 77.º da LGT e art. 125.º 

do CPA).
II  - A fundamentação do acto de fixação do VPT, quer resulte de avaliação quer resulte de 

actualização, deve ser comunicada ao sujeito passivo do IMI a liquidar com base nessa matéria 
tributável.

III  - Se o não tiver sido, e também a liquidação de IMI não der a conhecer a forma como foi 
determinado o VPT, aquela liquidação não pode ter -se por suficientemente fundamentada, tanto mais 
que o n.º 2 do art. 77.º da LGT impõe que a fundamentação dos actos tributários seja integrada, entre 
o mais, pelas operações de apuramento da matéria tributável.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (A este respeito, vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e Processo Tributário anotado e comen-
tado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 18 b) ao art. 124.º, pág. 341, com indicação de jurisprudência. Para além 
dos aí citados, vide também, por mais recentes, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo:

– de 7 de Dezembro de 2010, proferido no processo com o n.º 569/10, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 26 de Maio de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32240.pdf), págs. 1888 a 1889, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a56fc69cfa276503802577fc005c77bf?OpenDocument;
– de 7 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 23/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

22 de Março de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1390 a 1394, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/aaa73d4d19aa0363802579100038f91c?OpenDocument.)

(2) (Embora a Recorrente se refira à notificação da fundamentação, é sabido que a falta de notificação dos fundamentos 
não se confunde com a falta de fundamentação, sendo que só esta contende com a validade do acto, constituindo vício gerador 
de anulabilidade, enquanto aquela, porque apenas se refere à eficácia do acto, apenas poderá diferir o prazo para contra ele 
reagir. Com interesse, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume II, anotação 4 ao art. 98.º, págs. 108/109.)

(3) (JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume II, anotação 5 ao art. 134.º, pág. 433.)
(4) (Ibidem.)
(5) (Actualmente, tendo por base a emergência de medidas que se conformem com o “Memorando de Entendimento 

com a Troika” e a necessidade de controlar o défice e descontrolo das contas públicas, o Governo determinou, através da Lei 
n.º 60 -A/2011, de 30 de Novembro, a aprovação de alterações ao referido Decreto -Lei, tendo em vista a regulamentação do 
regime da Avaliação Geral de Prédios Urbanos e avançando, assim, com a avaliação de todos os prédios, ainda não avaliados, 
no âmbito do CIMI.)

(6) (Acórdão ainda não publicado no jornal oficial mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5e3a0aa2f6cd8752802579f40032c15f?OpenDocument.) 



2641

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Recurso jurisdicional de revista. artigo 150º do CPTA. Pressupostos de admissibili-
dade.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excepcional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de 
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.

 III — Não assume aquela relevância fundamental nem se apresenta como clara a necessi-
dade de admissão deste recurso, no quadro de facto subjacente, a reapreciação da 
questão da admissibilidade de revogação de acto administrativo, em procedimento 
tributário de avaliação de valor patrimonial tributário.

Processo n.º 664/12 -30.
Recorrente: Arpuro & Redemóvel, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Alfredo Madureira.

Recurso de revista – cfr. art.º 150º do CPTA  -.
Apreciação preliminar sumária de admissibilidade – cfr. art.º  150º n.º 5 do CPTA.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo.
“Arpuro&Redemóvel,Lda”, convenientemente identificada nos presentes autos, interpôs o 

presente recurso de revista da decisão do Tribunal Central Administrativo Norte (Secção Tributária) 
que, confirmando a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, lhe manteve a antes 
decretada improcedência da impugnação judicial que deduzira, ao abrigo e nos termos do disposto 
no art.º 77º do CIMI, contra acto de avaliação de prédio inscrito na matriz predial urbana sob o ar-
tigo 3488 da Freguesia de Oliveira de Azeméis, e que fixou o respectivo valor patrimonial tributável 
em 1.013.300,00€.

Para tanto alega apenas e só que “... entende estarmos perante situação em que a admissão do 
presente recurso é claramente necessária para uma melhor aplicação do Direito.”,

Pois, sustenta, “... que o entendimento vertido no Douto Acórdão em crise, o qual assenta basi-
camente na admissibilidade de revogação tácita de um acto administrativo sem que o Contribuinte de 
tal revogação seja informado viola, de forma expressa, o disposto nos artigos 143º e 144º do CPA e, 
em última instância o princípio da legalidade constitucionalmente consagrado.”

Nada mais dizendo ou aduzindo em sede de verificação dos requisitos legais de admissão do 
presente recurso excepcional de revista, adiante alega e conclui no sentido de intentar demonstrar 
a bondade do entendimento que sufraga quanto à substância do julgado produzido pelas instân-
cias.

A ora Recorrida FAZENDA PÚBLICA contra -alegou oportunamente opinando antes pela não 
verificação dos pressupostos de admissão do presente recurso excepcional de revista, uma vez que, aduz, 
este, “... só deve prosseguir se estiver em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância 
jurídica e social, se revista de importância fundamental ou se a admissão do recurso for claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.”

E que, sendo apenas aquele o único pressuposto/ fundamento invocado, a Recorrente, “... não 
explicita, porém, quais os motivos que sustentam essa sua afirmação.”.

Sustenta ainda, mediante prévia e sumaria resenha da factualidade subjacente, que “... este con-
junto de circunstâncias é completamente atípico e absolutamente ocasional. A raridade da situação e 
a sua excecionalidade torna pouco provável a sua repetição no futuro e, em especial, a sua repetição 
num número substancial de casos.”

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo teve 
depois vista nos autos emitindo pronúncia no sentido de que “… a matéria do presente recurso tem 
relevância jurídica e social … em face da avaliação geral em curso, não sendo o caso dos autos decerto 
o único em que surgiram lapsos que podem ser de corrigir.”.
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E que “… se revela de uma importância fundamental o conhecimento da matéria controvertida, 
pois, face ao que vem sendo decidido na jurisprudência do STA, resulta apenas possível a impugnação 
judicial depois de esgotados os meios graciosos …, sendo precisamente a 2ª avaliação o único meio 
expressamente previsto no art.º 76º do CIMI para alterar a 1ª avaliação …”.

Assim, conclui e opina pela admissibilidade do presente recurso.
Porque nada obsta, cumpre apreciar e decidir.
Vejamos então se ocorrem ou não pressupostos de admissibilidade do recurso excepcional de 

revista  - cfr. art.º 150º do CPTA  -.
A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Ad-

ministrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva 
“Das decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excep-
cionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental 
ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação do direito.”, 
vem acentuando repetida, uniforme e pacificamente o carácter estritamente excepcional deste recurso 
jurisdicional,

Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, 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 a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admis-
são do recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem 
doutrinando e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social 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”.

E no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do 
direito a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há -de resultar da capacidade 
de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente 
quando o caso concreto 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 juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios….

(Neste sentido, os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012, 
processo n.º 182/12, desta Secção de Contencioso Tributário).

Vejamos agora, à luz dos apontados ensinamentos jurisprudenciais, se, no caso sub judicibus, 
ocorrem os clarificados pressupostos de admissão.

Como vem de dizer -se e decorre dos autos, a questionada decisão do Tribunal Central Adminis-
trativo Norte (Secção Tributária) que, confirmando a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Aveiro, manteve a antes decretada improcedência da impugnação judicial deduzida pela ora Requerente, 
ao abrigo e nos termos do disposto no art.º 77º do CIMI, contra acto de avaliação de prédio inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 3488 da Freguesia de Oliveira de Azeméis, e que fixou o respectivo 
valor patrimonial tributável em 1.013.300,00€,

No declarado pressuposto fáctico de que esta avaliação é ainda o resultado de uma primeira 
avaliação … e não como pretende a Recorrente, o resultado de uma 2ª avaliação.

Adiante esclarecendo “… para que de uma 2ª avaliação se tratasse, necessário era que a 
mesma fosse o resultado de uma comissão composta, além do mais, pelo sujeito passivo ou seu 
representante, o que, como bem se assinala na sentença, e não é posto em causa pela Recorrente, 
nunca teve lugar.”

Para adiante e a final concluir “… que a avaliação comunicada através do ofício 2272103, de 
25/04/06, sendo a 1ª avaliação do prédio, não era susceptível de impugnação judicial directa e que se 
impunha que tal impugnação tivesse sido precedida de 2ª avaliação, a qual nunca teve lugar.”.

Este entendimento e decisão concordante das instâncias é juridicamente irrepreensível, pois decorre 
claramente do texto e espírito da lei – cfr. art.º 76º e 77º do CIMI  - e traduz naturalmente o acolhimento 
da jurisprudência dos Tribunais Superiores Tributários sobre a questão.

Entendimento e decisão que decorre ainda e inevitavelmente da factualidade fixada pelas instâncias 
e dos juízos, nesta sede, formulados – a avaliação comunicada através do ofício 2272103, de 25.04.06, 
é ainda o resultado de uma primeira avaliação  -,
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Factualidade cuja sindicância se mostra natural e legalmente vedada ao Tribunal de revista 
– cfr. art.º 150º n.º 3 do CPTA – pois não se verifica também ocorrer excepção viabilizante 
emergente de qualquer ofensa de disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova – cfr. n.º 4 do 
citado preceito legal  -.

Nada pois justificará a admissão da requerida revista.
A Requerente, porém, identifica como questão a dirimir através da revista... o entendimento ver-

tido no Douto Acórdão em crise, o qual assenta basicamente na admissibilidade de revogação tácita 
de um acto administrativo sem que o Contribuinte de tal revogação seja informado viola, de forma 
expressa, o disposto nos artigos 143º e 144º do CPA e, em última instância o princípio da legalidade 
constitucionalmente consagrado.”

E, no ponto, recolhe opinião concordante do Ilustre Magistrado do Ministério Público junto deste 
Supremo Tribunal que qualifica a matéria do presente recurso de relevância jurídica e social já perante 
a avaliação geral em curso, não sendo o caso dos autos decerto o único em que surgiram lapsos que 
podem ser de corrigir.

Mas não lhes assiste razão, nem a questão assim colocada se mostra susceptível de viabilizar a 
admissão do requerido recurso excepcional de revista.

Esta questão jurídica e as díspares respostas que as instâncias lhe concederam – rectificação do 
acto de avaliação, para a 1ª instância, ou revogação por substituição, para o TCANorte – não só em 
nada contende com a factualidade fixada, como não se mostra, abstractamente considerada, susceptível 
de merecer a requerida sindicância excepcional.

Na verdade, qualquer das soluções apontadas, não é ostensivamente errada nem juridicamente 
insustentável, nem pode qualificar -se como susceptível de integrar “erro grosseiro ou decisão desca-
bidamente ilógica e infundada …”.  

Daí que, por isso, não seja manifestamente caso de lançar mão da “válvula de segurança do sis-
tema” que o legislador cuidou de apontar na Exposição dos Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII 
e 93/VIII que precederam a consagração deste extraordinário meio de recurso excepcional de revista 
como sua especial característica.

E não se vê também que a matéria subjacente se tenha revelado e seja “de elevada relevância e 
complexidade” jurídicas susceptíveis de “suscitar dúvidas sérias na jurisprudência e doutrina.”,

Nem que a questão sumariada e dísparmente resolvida pelas instâncias “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 potencial-
mente aplicáveis”.

Acresce que a controvérsia proposta sobre o preciso ponto, ainda que porventura susceptível de 
conhecer repetição noutras situações de avaliação/fixação dos valores tributários de imóveis a cargo 
da Administração Tributária, não se revelará ou poderá ser vista como um tipo, contendo uma questão 
bem caracterizada, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insus-
tentável.

Desde logo porque, decisivamente, nada permite concluir que os eventuais destinatários de notifi-
cações de conteúdo semelhante adoptem, no respectivo procedimento avaliativo, posições processuais 
idênticas às desenvolvidas pela ora Requerente.

Daí que, aquela questão, já pela sua especificidade e particularidade, também não seja susceptível 
de qualificar -se, designadamente para o efeito que cumpre, de elevada relevância jurídica ou social, nem 
se configurou, na apreciação e decisão que conheceu das instâncias, como de elevada complexidade, 
complexidade capaz de suscitar dúvidas sérias na jurisprudência e doutrina.

Concede -se que a questão jurídica assim suscitada poderá constituir questão teórica e academi-
camente interessante, porventura susceptível de suscitar diversidade de opiniões.

Tal é apanágio salutar da generalidade das questões jurídicas e da controvérsia que sempre sus-
citam.

Mas, ainda assim e perante o que exposto fica, não se revela, no quadro apreciativo e decisório 
em que se verificou, capaz de, por si só, demandar ou sequer aconselhar a requerida reapreciação 
extraordinária por este Supremo Tribunal, em sede de recurso especial de revista, consagrado pelo 
dito artigo 150º do CPTA, que, como a melhor jurisprudência vem reconhecendo, é, por definição, 
excepcional e só deve ser admitido nos seus estritos e precisos termos.

Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo em 
considerar não verificados os pressupostos legais de admissibilidade do presente recurso (artigo 150º 
do CPTA) e, em consequência, acordam em não admitir a revista.

Custas pela Requerente.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Alfredo Madureira (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

IVA. Autoliquidação. Caducidade da impugnação. Nulidade. Conteúdo essencial do 
direito.

Sumário:

 I — Nos casos de autoliquidação de IVA, se for apresentada imediatamente impugna-
ção judicial e o seu fundamento não for exclusivamente matéria de direito ou se 
ela não tiver sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela 
administração tributária, a petição de impugnação deverá ser liminarmente in-
deferida, por ser manifesto que a auto -liquidação não é imediata e directamente 
impugnável, antes carece de reclamação prévia necessária;

 II — Se os fundamentos invocados pela impugnante no sentido da inexistência do acto 
tributário se reconduzem a erro nos pressupostos de facto, tal vício não consubs-
tancia uma ilegalidade grave que tenha como consequência a nulidade.

 III — Só será legítimo considerar -se ofendido o conteúdo essencial do direito fundamental 
dos cidadãos a não pagarem impostos ilegais, consagrado no art. 103º, nº3, da 
CRP, se, por exemplo, um particular for obrigado a pagar um imposto criado por 
um órgão absolutamente incompetente para o fazer, com violação da reserva de 
lei parlamentar.

 IV — No caso em apreço, se o IVA em causa foi criado de acordo com as normas consti-
tucionais e a sua liquidação e cobrança seguiu os trâmites prescritos na lei, estando 
quando muito em causa um eventual erro sobres os pressupostos de facto, não é 
minimamente posto em causa o direito consagrado no o artigo 103.º, n.º 3, da CRP.

Processo n.º 686/12 -30.
Recorrente: Multifuncional Space, Produção de Eventos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª. Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I -RELATÓRIO
1. Multifuncional Space, Produções de Eventos, Lda., identificada nos autos, deduziu, no Tri-

bunal Tributário de Lisboa, impugnação judicial, tendo por objecto o acto de liquidação de IVA 
nº. 103920257763, no valor de € 222.433.55, relativo ao 4º trimestre de 2008, que foi indeferida limi-
narmente, com fundamento na caducidade do direito de impugnação.

2. Inconformada com a sentença, a recorrente veio interpor recurso para este Tribunal, formulando 
alegações, das quais concluiu nos termos que se seguem:

“1. O presente recurso visa a declaração de nulidade do acto que deu origem à liquidação relativa 
ao 4T/2008, registada sob o n.º 103920257763.

2. Tal acto de liquidação evidencia factos tributários que não ocorreram, por um lado;
3. e não revela nem evidencia factos tributários que dela deviam constar.
4. Tudo com as necessárias consequências ao nível da determinação da matéria colectável.
5. Por outro lado, houve imposto pago cuja dedução não foi aceite pela Fazenda Pública (decla-

ração de substituição n.º 103920430643).
6. Estamos então perante a ausência de um facto tributário.
7. O facto tributário é elemento essencial da relação jurídica tributária, pelo que a sua inexistência 

implica a falta de um elemento essencial ao acto tributário, para o qual a lei comina como nulidade.
8. Por outro lado, a inexistência de facto tributário afecta o núcleo essencial de um direito fun-

damental, constitucionalmente consagrado, previsto no n.3 do artigo 103 da CRP.
9. Pelo que também por esta razão deve o acto tributário em crise nos presentes autos ser con-

siderado nulo, por se encontrar preenchida a alínea d) do n.º 2 do artigo 133.º do Cód. do Processo 
Administrativo.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, por provado e, em consequên-
cia, se a sentença em crise ser revogada e substituída por outra que contemple a pretensão da aqui 
Recorrente.

Assim se fazendo Justiça!”
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3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público pronunciou -se no sentido de ser negado provimento 

ao recurso.
5. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.

II -FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
Não obstante tratar -se de despacho de indeferimento liminar, foi fixada, com relevância para a 

decisão, a seguinte matéria de facto:
“a) Em 15 de Maio de 2009, a impugnante apresentou, em sede de IVA, “declaração periódica 

de substituição” relativa ao período 2008/12T, onde apurou um imposto total a favor do Estado no 
valor de €298.287.04 [documento de fls. 18 dos autos].

b) À declaração referida em a) foi atribuído o nº103920257763 [documento de fls. 18 dos autos].
c) A impugnante não deduziu reclamação graciosa do acto de autoliquidação referido em a) 

[informação de fls. 2 dos autos].
d) A presente impugnação deu entrada no dia 29 de Julho de 2011 [carimbo aposto na petição 

inicial a fls. 3 dos autos]”.

2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Multifuncional Space, Produções de Eventos, Lda., deduziu, no Tribunal Tributário de Lisboa, 

impugnação judicial, tendo por objecto o acto de liquidação de IVA nº. 103920257763, no valor de € 
222.433.55, relativo ao 4º trimestre de 2008, alegando que tal acto é nulo, em virtude de inexistir o 
facto tributário, o que implica a inexistência da relação jurídica tributária, pelo que a sua impugnação 
judicial não se encontra dependente de qualquer prazo.

Naquele Tribunal foi decidido indeferir liminarmente a impugnação, porquanto, entre o mais:
• “(…) nos presentes autos, verifica -se que a impugnante não deduziu reclamação graciosa do 

acto de autoliquidação [alínea c) dos factos assentes], sendo certo que a alegada inexistência do facto 
tributário se reconduz ao erro sobre os pressupostos de facto, o qual não cabe na excepção à regra da 
reclamação graciosa necessária constante do artigo 131º, nº3 do CPPT;

• “Assim, impõe -se concluir que o acto de autoliquidação é inimpugnável, na medida em que o 
contribuinte deveria ter apresentado reclamação graciosa do mesmo no prazo de 2 anos após a apre-
sentação da declaração, o que determina o indeferimento liminar da presente impugnação.

• “(…) a inexistência do facto tributário não constitui vício que determine a nulidade do acto de 
liquidação, uma vez que se reconduz ao erro sobre os pressupostos de facto, o qual determina a mera 
anulabilidade do acto [artigo 135º do CPA];

• “Com efeito, como pode ler -se no Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 4/05/2010, 
Processo nº3916/10, “Não ocorre qualquer nulidade por falta de qualquer elemento essencial do acto 
de liquidação, consubstanciando a inexistência do facto tributário o vício de violação de lei por erro 
sobre os pressupostos de facto cuja consequência só é a anulabilidade do acto impugnado e não a sua 
nulidade”.

• “Concluímos, assim, que a inexistência do facto tributário não determina a nulidade do acto de 
liquidação, pelo que o prazo de impugnação aplicável é o que resulta do disposto no artigo 102º, nº1 
do CPPT.

• “Ora, nos termos do artigo 102º, nº1, alínea a) do CPPT, a impugnação judicial será deduzida 
no prazo de 90 dias contado do termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias 
legalmente notificadas ao contribuinte.

• “Assim, tendo presente o disposto nos artigos 26º, nº1 e 41º, nº1, alínea b) do CIVA, impõe -se 
concluir que foi ultrapassado o prazo de impugnação, na medida em que a declaração de autoliquidação 
foi apresentada no dia 15 de Maio de 2009 [alínea a) dos factos assentes] e a presente impugnação deu 
entrada no dia 29 de Julho de 2011 [alínea d) dos factos assentes].

• Pelo exposto, cumpre indeferir liminarmente a presente impugnação judicial.”
Contra este entendimento se insurge a recorrente, argumentando, em síntese, que o acto de liqui-

dação enferma de nulidade porque, entre o mais:
• No caso sub judice não existe facto tributário, sendo que “O facto tributário é elemento essencial 

da relação jurídica tributária, pelo que a sua inexistência implica a falta de um elemento essencial ao 
acto tributário, para o qual a lei comina como nulidade;

• “(…), a inexistência de facto tributário afecta o núcleo essencial de um direito fundamental, 
constitucionalmente consagrado, previsto no n.3 do artigo 103 da CRP;

• “(…) Pelo que também por esta razão deve o acto tributário em crise nos presentes autos ser 
considerado nulo, por se encontrar preenchida a alínea d) do n.º 2 do artigo 133.º do Cód. do Processo 
Administrativo”.
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Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do presente recurso 
[cfr. os arts. 684º, nº3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], a questão central a decidir 
prende -se com o problema de saber se a Mmª Juíza “a quo” incorreu em erro de julgamento ao indeferir 
liminarmente a impugnação judicial, com fundamento em caducidade, por na óptica da recorrente o 
acto de liquidação enfermar de um vício gerador de nulidade.

2.2. Quanto à invocada nulidade do acto de liquidação
1. Nos termos do artigo 131º, nº1, do CPPT, “Em caso de erro na autoliquidação, a impugnação 

será obrigatoriamente precedida de reclamação graciosa dirigida ao dirigente do órgão periférico regional 
da administração tributária, no prazo de 2 anos após a apresentação da declaração”.

Por sua vez, segundo o n.º 2 “Em caso de indeferimento expresso ou tácito da reclamação o con-
tribuinte poderá impugnar, no prazo de 30 dias, a liquidação que efectuou, contados, respectivamente, 
a partir da notificação do indeferimento ou da formação da presunção do indeferimento tácito”.

Atento o disposto na norma legal citada conclui -se que, em regra, a impugnação judicial dos actos 
de autoliquidação depende de reclamação graciosa, o que encontra fundamento no facto “a administração 
tributária não ter tido previamente possibilidade de tomar posição sobre a autoliquidação, efectuada 
pelo contribuinte por sua própria iniciativa”, mostrando -se, nesta medida, necessária a emissão de 
uma pronúncia da Administração, por não ter tido previamente possibilidade de tomar posição sobre a 
autoliquidação efectuada pelo contribuinte (1).

No caso em apreço, a recorrente não deduziu reclamação graciosa necessária, sendo certo que 
quando reclamou judicialmente já haviam passado mais de dois anos contados da declaração.

Com efeito, tendo a declaração de autoliquidação sido apresentada no dia 15 de Maio de 2009 e 
a impugnação em 29 de Julho de 2011, considerou -se tal prazo ultrapassado.

Em face do exposto, como conclui o Ministério Público, no seu douto Parecer, a “PI de impug-
nação não poderia deixar de ser liminarmente indeferida, por ser manifesto que a autoliquidação não 
é imediata e directamente impugnável (artigo 89.º/1/ c) do CPTA)” (2).

Mas mesmo que não fosse de exigir a reclamação prévia, ainda assim a impugnação teria de se 
considerar intempestiva.

Como refere o Ministério Público, “[a] regra constante do artigo 131º, nº1 do CPPT é afastada 
quando o fundamento da impugnação for exclusivamente matéria de direito e a autoliquidação tiver 
sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela administração tributária, de acordo 
com o disposto no n.º 3 da referida norma legal.

Com efeito, quando a autoliquidação for efectuada de acordo com orientações genéricas emiti-
das pela administração tributária, esta já se pronunciou previamente sobre a questão suscitada, pelo 
que se mostra desnecessário suscitar a sua intervenção em sede de reclamação graciosa, a qual seria 
necessariamente indeferida”.

Não é, manifestamente, o caso em análise, uma vez a recorrente alega erro sobre os pressupostos 
de facto nem a autoliquidação foi efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela admi-
nistração tributária.

De qualquer modo, mesmo que assim não se entendesse, sempre a PI de impugnação judicial tinha 
de ser liminarmente indeferida por manifesta caducidade do direito de impugnar.(…)”.

Na verdade, “(…) como deflui do probatório, a declaração foi apresentada em 15 de Maio de 2009 
e a Impugnação judicial foi apresentada em 29 de Julho de 2011, portanto, para além dos mencionados 
dois anos”.

2. Contra a caducidade da impugnação judicial, alega a recorrente a inexistência de facto tributário 
que acarreta a nulidade da autoliquidação e, como tal, nos termos do disposto no artigo 102.º, 3, do 
CPPT, a impugnação judicial poderia ser deduzida a todo o tempo.

Adiante -se desde já que não assiste razão à recorrente.
Vejamos.
Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 133º do CPA, “São nulos os actos a que falte qualquer dos 

elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade”.
Os vícios do acto constituem, em regra, fundamento da sua anulabilidade, só implicando a nu-

lidade quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto ou quando houver lei 
que expressamente preveja esta forma de invalidade (cfr. arts. 133º, n.º 1, e 135º do CPA). Optou -se, 
assim, por um regime misto na previsão dos vícios que conduzem à nulidade do acto administrativo, 
combinando -se o critério da nulidade por natureza (princípio da cláusula geral), com o da enumeração 
exemplificativa (nulidade por determinação da lei).

A densificação do conceito da cláusula geral “elementos essenciais” tem dado origem a várias teses 
entre as quais se destaca os que defendem que “Elementos essenciais, no sentido do n.º 1 do art. 133º 
do Código – cuja falta determina a nulidade do acto administrativo  - seriam, pois, todos aqueles que se 
ligam a momentos ou aspectos legalmente decisivos e graves dos actos administrativos, além daqueles 
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a que se refere já o seu n.º 2” (3), devendo apurar -se por paralelismo (entre a qualidade e a quantidade 
de interesses públicos ou privados envolvidos em cada hipótese) outros casos de nulidade derivada da 
falta de elementos essenciais.

Qualquer que seja a tese adoptada, a doutrina converge no sentido de que a nulidade só deve ser 
assacada àqueles vícios especialmente graves e, em princípio, evidentes, em resultado de uma avalia-
ção em concreto em função das características essenciais de cada tipo de acto. Nesta perspectiva, para 
alguma doutrina o critério adequado seria o da gravidade do vício complementado com uma ideia de 
evidência.

Nesta perspectiva, nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (4), “(…) os elementos essenciais 
no artigo 133º/1 do CPA são os indispensáveis para que se constitua qualquer acto administrativo, 
incluindo os que caracterizam cada espécie concreta. Não pode valer, pois, como acto administrativo, 
uma decisão sem autor, sem destinatário, sem fim público, sem conteúdo, sem forma, ou com vícios 
graves equiparáveis a tais carências absolutas, em função do tipo de acto administrativo”.

E, mais adiante, o mesmo Autor pondera que “a nulidade haverá sempre de reportar -se a um des-
valor da actividade administrativa com o qual o princípio da legalidade não pode conviver, mesmo 
em nome da segurança e da estabilidade, como acontece no regime -regra da anulabilidade.

Assim, por exemplo, será nulo um acto que contenha uma ilegalidade tão grave que ponha em 
causa os fundamentos do sistema jurídico, não sendo, em princípio, aceitável que produz efeitos jurí-
dicos, muito menos feitos jurídico estabilizados.”

Aplicando o exposto ao caso em análise, verifica -se que a recorrente alega que o acto de liquida-
ção “evidencia factos tributários que não ocorreram”, por um lado, e, por outro lado, “não revela nem 
evidencia factos tributários que dela deviam constar”, com consequências “ao nível da determinação 
da matéria colectável”.

Assim sendo, no fundo do que se tratar é de eventual erro no apuramento do imposto liquidado, 
alegando a recorrente inclusivamente que terá havido “imposto pago cuja dedução não foi aceite pela 
Fazenda Pública.”

Por conseguinte, os fundamentos invocados pela impugnante no sentido da ausência ou inexis-
tência de facto tributário reconduzem -se ao erro nos pressupostos de facto, erro este que consubstancia 
uma ilegalidade, que não é considerada grave em termos de poder ter como consequência a nulidade 
do acto de liquidação.

Pelo contrário, como bem salienta a Mmª Juíza “a quo” o vício de violação de lei por erro nos 
pressupostos é gerador de mera anulabilidade  - artº133ºe 135º, do CPA, conclusão corroborada no douto 
Parecer do Ministério Público.

No mesmo sentido, VIEIRA DE ANDRADE (5) considera que normalmente os vícios relativos 
aos pressupostos, no caso, ao pressuposto de facto (a situação concreta invocada não existe – “erro de 
facto”, conduzem à anulabilidade. Para o Autor, os vícios relativos aos pressupostos só provocariam a 
nulidade em casos especialmente graves, como sejam quando “a falta de base legal se equipara à falta 
de atribuições”, o que não é manifestamente o caso.

Alega ainda a recorrente que “a inexistência do facto tributário, afecta o núcleo essencial de um 
direito fundamental”, que no entender da recorrente será o direito previsto no artigo 103.º/3 da CRP, 
pelo que também por aqui deve o acto tributário ser considerado nulo com fundamento na alínea d) do 
n.º 2 do art. 133º do CPA.

Em anotação ao art. 103º, n.º 3, da CRP, GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA (6) ponderam 
que este preceito “estabelece uma espécie de direito de resistência à imposição de exacções fiscais 
inconstitucionais ou ilegais”, mas acrescentam que é “problemática a articulação deste direito dos 
cidadãos com as regras da administração fiscal (nomeadamente com o privilégio da execução prévia, 
inerente ao sistema de administração executiva).

Por sua vez, para VIEIRA DE ANDRADE (7), “resulta da disposição constitucional citada um 
direito fundamental dos cidadãos a não pagarem impostos ilegais, um direito “fora do catálogo”, mas 
que a generalidade da doutrina reconhece e considera análogo aos direitos, liberdades e garantias”.

Ainda segundo o mesmo autor, será legítimo entender -se que é ofendido o conteúdo essencial 
desse direito numa situação, por exemplo, em que se pretenda obrigar o particular a pagar um 
imposto criado por um órgão absolutamente incompetente para o fazer, com violação da reserva 
parlamentar, entidade constitucionalmente competente para criar a obrigação e determinar o pa-
gamento.

Na situação em apreço, considerando que o IVA em causa foi criado de acordo com as normas 
constitucionais e a sua liquidação e cobrança seguiu os trâmites prescritos na lei, estando quando 
muito em causa um eventual erro sobres os pressupostos de facto, não é minimamente posto o direito 
consagrado no o art. 103º, n.º 3, da CRP.

Improcede, pois, a argumentação da recorrente no sentido da nulidade do acto de liquidação, 
devendo ser confirmado o indeferimento liminar.
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III - DECISÃO
Termos em que, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o despacho de indeferimento liminar.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Fran-
cisco Rothes.

(1) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 
2011, Anotação ao art. 131º do CPPT, p. 407.

(2) Nas palavras de JORGE LOPES DE SOUSA, “nos casos de autoliquidação, se for apresentada imediatamente im-
pugnação judicial e o seu fundamento não for exclusivamente matéria de direito ou se ela não tiver sido efectuada de acordo 
com orientações genéricas emitidas pela administração tributária, a petição de impugnação deverá ser liminarmente indeferida, 
por ser manifesto que a auto -liquidaçao não é imediata e directamente impugnável [art. 89º, nº1, alínea c) do CPTA]”, ibidem.

(3) Cfr. MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA/PEDRO COSTA GONÇALVES/J.PACHECO DE AMORIM, Código do 
Procedimento Administrativo, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 1997, p. 642.

(4) Cfr. Lições de Direito Administrativo, 2ª ed., Coimbra, 2011, p. 177.
(5) Cfr. ob. cit., p. 180. Para o Autor, a falta de base legal não pode ser mera causa de anulabilidade, “pois que não ofende 

apenas o princípio geral da legalidade, mas o princípio reforçado da legalidade tributária, associado ao direito de propriedade”, 
cfr. “Nulidade e anulabilidade do acto administrativo”, Anotação ao Acórdão do STA de 30/5/2001, p, 22 251, Cadernos de 
Justiça Administrativa, n.º 43, 2004, p. 48.

(6) Cfr. Constituição da República Portuguesa, Anotada, 4ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007, anotação ao art. 103º 
da CRP, p. 1092.

(7) Cfr. “Nulidade e anulabilidade”, cit. p. 47. 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Recurso. Contra -ordenação. Não admissão do recurso.

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, designadamente “quando tal se afigure 
manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da 
uniformidade da jurisprudência” (cfr. o n.º 2 do artigo 73.º);

 II — Não se afigura “manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou 
à promoção da uniformidade da jurisprudência” o recurso de decisão de conde-
nação da Fazenda Pública em custas em processo de contra -ordenação no qual 
foi proferida decisão declarando a nulidade da decisão administrativa por falta 
de requisitos essenciais.

Processo n.º 703/12 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Fernando Sousa Botelho Albuquerque e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso jurisdicional para o Supremo Tribunal Adminis-
trativo da sentença proferida em 19.09.2011 pelo TAF de Mirandela a qual, no âmbito de recurso de 
contra -ordenação fiscal que Fernando de Sousa Botelho de Albuquerque interpôs de decisão adminis-
trativa de aplicação de coima, anulou essa decisão e condenou a Fazenda Pública a pagar as custas do 
recurso, com taxa de justiça que fixou em 2 UC, restringindo o objecto do recurso a esta decisão de 
condenação da Fazenda Pública em custas.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
1 - No processo contra -ordenacional tributário a FP não é parte, configurando -se aí a dialéctica 

processual como uma dialéctica de oposição entre o Mº Pº e o arguido;
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2 - A promoção do processo cabe tão só ao MºPº que, não sendo parte, tem de carrear tudo o que 
seja a favor ou contra o arguido;

3 - Inexiste norma que preveja condenação em custas da FP por ter sido declarada nula a decisão 
administrativa e ordenada a remessa do processo à mesma para, querendo, renovar sem vícios a decisão;

4 - Por tudo isso, realçando -se o princípio da legalidade fiscal de “nullum tributum sine lege”, não 
pode a mesma ser aqui condenada;

5 - Assim, o douto despacho recorrido enferma de erro de direito, violando, além do mais, o disposto 
nos arts. 4, nº1, alínea a), e 8, nº4 e 5, do RCP, 66 do RGIT, 522 do CPP, e o princípio da legalidade 
fiscal, consagrado no art. 103, nºs 2 e 3 da CRP, pelo que deve ser substituído por outro que se limite 
a referir: “sem custas”.

6 - Para melhoria da aplicação do direito e uniformização da jurisprudência deve ser fixado pelo 
STA que: “Nos processos contra -ordenacionais tributários, tendo sido declarada nula a decisão admi-
nistrativa por enfermar de vício, ao abrigo dos art. 79 e 63 do RGIT, e ordenada a remessa do processo 
à entidade administrativa para, querendo, renovar a decisão sem vício, a FP está isenta de custas”.

2 – O Meritíssimo Juiz “a quo” sustentou o decidido a fls. 69 a 73 dos autos, invocando desig-
nadamente que nos termos do art. 38.º do RCP agora aplicável, as custas incidirão sobre o serviço 
do Estado que deu origem à causa (e já não sobre o Erário Público), ou seja sobre a AT, porque é a 
ela, e não ao MP, a quem é imputável o acto jurídico impugnado (decisão de aplicação da coima) e 
quem retirará utilidade directa caso a impugnação do arguido seja julgada improcedente e que (…) 
sendo a FP quem dá origem à acção/impugnação a sua condenação em custas em casos semelhantes 
é um incentivo à reflexão quanto à forma como aplica as coimas que são objecto de impugnação (…), 
concluindo que a condenação em custas da FP, que está na origem do processo com as vicissitudes 
acabadas de descrever, deve ser mantida.

3  - Não foram apresentadas contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4. Questão prévia da admissibilidade do recurso.
Como questão prévia importa decidir da admissibilidade do recurso, pois que este foi interposto de 

decisão proferida em processo cujo valor da coima é de € 275,00 e o despacho de admissão do recurso 
proferido pelo tribunal “a quo” não vincula este Supremo Tribunal.

Sendo de confirmar a admissão do recurso, importará então decidir a questão de saber se anulada 
judicialmente a decisão administrativa de aplicação da coima por se ter julgado verificada nulidade 
insuprível poderá a Fazenda Pública ser condenada nas custas do processo.

Vejamos então.
Estabelecem os números 1 e 2 do artigo 83.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (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 Tri-
bunal 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 fixada pela autoridade adminis-
trativa era no valor de € 275,00, inferior, pois, à alçada dos tribunais tributários (correspondente a um 
quarto da alçada estabelecida para os tribunais judiciais de 1.ª instância – ou seja, 1250,00 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 pre-
vistos no artigo 73.º Lei -Quadro das Contra -Ordenações (LQC), aplicável ex vi da alínea b) do artigo 3.º 
do RGIT, designadamente quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação 
do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência (cfr. o n.º 2 do artigo 73.º da LQC).

O Ministério Público invoca como fundamento da admissibilidade do recurso a melhoria da apli-
cação do direito, no que concerne a questão de saber se em caso de nulidade da decisão administrativa 
e da subsequente ordem judicial de remessa dos autos para a entidade administrativa para, querendo 
renovar a decisão sem vício, deve a Fazenda Pública ser condenada em custas, e também promoção da 
uniformidade da jurisprudência, no que concerne também a tal questão já que vem havendo decisões 
contraditórias nesse particular (cfr. o requerimento de interposição do recurso a fls. 59 dos autos).

Afigura -se -nos, porém, que, no caso subjudice não se verificam os referidos pressupostos do 
artº 73º, n.º 2 da LQC pelo que o presente recurso não preenche os requisitos legais para ser submetido 
à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo.

Com efeito, e como se disse no Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo 20.06.2012, 
recurso 513/12, que tratou de recurso em tudo idêntico ao dos presentes autos, e cuja fundamentação 
também aqui se acolhe, por com ela concordarmos integralmente, «constitui jurisprudência deste Su-
premo Tribunal (cfr. por todos, o acórdão de 25 de Março de 2009, rec. n.º 106/06) que “A expressão 
«melhoria da aplicação do direito» usada naquele artº. 73.º, n.º 2, do RGCO deve interpretar -se como 
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abrangendo todas as situações em que há «erros claros na decisão judicial» (Neste sentido, pode ver -se 
o citado acórdão do STA de 20 -6 -2007, recurso n.º 411/07), situações essas em que, à face de enten-
dimento jurisprudencial amplamente adoptado, repugne manter na ordem jurídica a decisão recorrida, 
por ela constituir uma afronta ao direito”.

Ora, a decisão de condenação da Fazenda Pública em custas em recurso de contra -ordenação, 
no qual foi proferida decisão declarando a nulidade da decisão administrativa por falta de requisitos 
essenciais, não se nos afigura constituir um erro clamoroso que importe necessariamente corrigir sob 
pena de “afronta ao direito”, pois que se é certo que o processo de contra -ordenação não é um processo 
de partes, antes um processo punitivo onde o Estado é representado pelo Ministério Público, não tendo 
a Administração fiscal legitimidade para interpor recurso da decisão favorável ao arguido, também é 
verdade que, a partir de 1 de Janeiro de 2004, nos processos tributários a Fazenda Pública perdeu a 
isenção de custas de que tradicionalmente gozava (cfr. sobre a questão o Acórdão do Pleno da Secção 
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal de 16 de Junho de 2010, rec. n.º 58/09), para além 
de que, como sustenta o tribunal “a quo” é o incumprimento (aliás reiterado) por parte da Administração 
fiscal dos requisitos legalmente estabelecidos para as decisões administrativas de aplicação da coima 
que dá causa ao recurso da decisão e motiva a decisão de anulação (que lhe é desfavorável).»

Não se afigura, pois, que o conhecimento do presente recurso seja manifestamente necessário 
para a melhoria da aplicação do direito ou para promoção da uniformidade da jurisprudência, pois que, 
quanto a este segundo motivo, o recorrente apenas refere haver decisões contraditórias nesse particular, 
não se conhecendo, até ao presente, qualquer controvérsia jurisprudencial sobre a questão.

Pelo exposto, é de concluir que não se verificam, in casu, os requisitos de que depende a aceitação 
do recurso.

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

Supremo Tribunal Administrativo em não admitir o recurso.
Sem custas.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Prazo constante do n.º 1 do artigo 188.º do CPPT: sua 
natureza. Falsidade do título executivo: requisitos.

Sumário:

 I — O prazo constante do n.º 1 do artigo 188.º do CPPT tem natureza ordenadora 
e disciplinar e a sua ultrapassagem, por si só, não tem qualquer efeito sobre a 
dívida, não implicando, nomeadamente, a sua extinção.

 II — A fixação daquele prazo tem exclusivamente a ver com a celeridade que se pretende 
para a execução fiscal e não assumindo relevância nem como causa de extinção, 
nem sequer de suspensão da execução fiscal não constitui fundamento de oposição 
à execução fiscal.

 III — 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.

 IV — Assim, a divergência entre a realidade e o acto tributário que subjaz aos instru-
mentos de cobrança, não constitui falsidade do título executivo, podendo constituir 
um vício não deste, mas do acto de liquidação subjacente aos instrumentos de 
cobrança.

Processo n.º 743/12 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Cruz e Companhia, Ldª, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do 

Mmº Juiz do TAF de Viseu que julgou improcedente a oposição por si deduzida contra a execução 
fiscal n.º 270420090100280, contra si instaurada pela Fazenda Pública, por dívidas ao IVV, respeitantes 
a taxas de promoção, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução, por erro na forma de processo e fundamento 
manifestamente improcedente, não tendo sido, alegadamente, invocado nenhum dos fundamentos 
elencados no n.º l do artigo 204.º do CPPT.

B). A pretensão de oposição à execução da Cruz e Companhia respeita o elenco taxativo do n.º l 
do artigo 204.º do CPPT, bem como a pretensão por si deduzida tem viabilidade e concludência, razão 
pela qual não é manifesta a sua improcedência.

C). Os vícios de ilegalidade da dívida exequenda que fundamentam a apresentação de oposição à 
execução aparecem exemplificados nas diferentes alíneas do n.º l do artigo 204.º do CPPT, sendo certo 
que, por forma a não violar o princípio constitucional de acesso ao Direito e aos tribunais, o legislador 
consagrou, na última dessas alíneas, um fundamento de carácter residual em que serão enquadráveis 
todas as situações que, não correspondendo a nenhum dos fundamentos elencados nas alíneas que o 
antecedem, não envolva a apreciação da legalidade da dívida exequenda, sendo provados apenas por 
documento.

D). Na petição de oposição à execução foram invocados, em suma e entre outros, os seguintes vícios:
(i) a citação da executada fora do prazo estipulado no n.º l do artigo 188.º do CPPT;
(ii) a falsidade do título executivo que subjaz aos presentes autos de execução.
E). O primeiro dos vícios apontados pela Cruz e Companhia na sua petição de oposição é enqua-

drável, precisamente, na alínea i) do n.º l do artigo 204º do CPPT.
F). O desrespeito do prazo previsto no n.º l do artigo 188.º do CPPT, consubstancia um funda-

mento que não envolve a apreciação da legalidade da liquidação da quantia exequenda, nem representa 
interferência em matéria da exclusiva competência da entidade que emitiu o título, sendo provado, 
simplesmente, a partir de documento, sendo certo que afecta a eficácia do acto de citação e consequente 
exigibilidade da dívida exequenda.

G). A falsidade do título executivo é expressamente enquadrável numa das alíneas do n.º l 
do artigo 204.º do CPPT, em concreto, na respectiva alínea c).

H). Nos presentes autos ocorre uma desconformidade entre o título executivo e a base fáctico-
-documental que este exprime, que pode influir nos termos da execução.

I). Ao julgar que, in casu, se verifica fundamento manifestamente improcedente e erro na forma 
de processo, o Tribunal a quo violou o disposto no artigo 204.º, n.º l, alíneas c) e i) do CPPT.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
2. Contra -alegando, veio o recorrido  - Instituto da Vinha e do Vinho, IP  - concluir:
A) A ora Recorrente requereu ao Tribunal que declarasse extinto o processo de execução fis-

cal n.º 2704 2007 01017314, instaurado no serviço de finanças de Viseu para cobrança coerciva de 
€ 251.613,18 devidos ao IW alegando, entre outros vícios, a falsidade do título executivo.

B) A sentença recorrida indeferiu acertadamente aquela pretensão, considerando que «a petição 
inicial de oposição à execução fiscal deveria ter sido alvo de rejeição liminar por não ter sido alegado 
algum dos fundamentos admitidos no n.º l do artigo 204.º, e, ou, de ser “manifesta a improcedência” 
 - nos termos das alíneas b) e c) do n.º l do citado artigo 209.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário» — cfr. sentença recorrida (cit.).

C) O alegado atraso na instauração da execução em desrespeito pelo artigo 188.º, n.º l do CPPT 
tem natureza meramente disciplinar, pelo que não é susceptível de inquinar a respectiva citação de 
nulidade.

D) A nulidade da citação implica, nos termos do disposto no artigo 198º, n.º l do CPC, que não 
tenham sido observadas as formalidades previstas na lei.

E) Das formalidades exigidas para a citação, minuciosamente discriminadas nos artigos 190.º e 
163.º do CPPT, não consta o respeito pelo referido prazo de 24 horas, de carácter meramente ordenador 
para os serviços competentes, indicado no artigo 188.º do CPPT, pelo que a alegação da ora Recorrente 
não tem qualquer apoio na letra da Lei Fiscal.

F) De acordo com a legislação aplicável, a taxa de promoção deve ser paga até ao último dia do mês 
seguinte àquele em que a taxa se torna exigível, mediante o preenchimento e entrega mensal no IVV do im-
presso de autoliquidação, aprovado pelo próprio IVV, o impresso Modelo 98 (cfr. artigo 4.º, n.º l, alínea b) 
do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio).

G) É a Recorrente  - e não o IVV, ora Recorrido  - quem autoliquida e procede ao pagamento 
das taxas de promoção devidas ao IVV nos termos legais, declarando, no impresso Modelo 98, qual 
a natureza a natureza dos produtos vínicos que produz/comercializa para efeitos da determinação da 
taxa aplicável.



2652

H) Sendo a declaração, liquidação e pagamento dos tributos em apreço da inteira responsabilidade 
da ora Recorrente, se as afirmações constantes do título executivo são falsas (designadamente quanto 
à categoria dos produtos sujeitos ou isentos da taxa de promoção), deve -o a ora Recorrente às suas 
próprias declarações, já que o IVV se limitou a constatar os valores em dívida por esta inscritos nos 
impressos de autoliquidação que entregou.

I) Como tem entendido a jurisprudência dos Tribunais superiores «a falsidade do título executivo, 
fundamento de oposição à execução fiscal vertido na alínea c) do n.º l do artigo 204º 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» (Acórdão do STA de 13 de Janeiro de 2010, proferido no 
recurso n.º 0667/09).

J) In casu, os valores em dívida foram apurados relativamente aos impressos modelo 98 emitidos 
pela Recorrente, nos meses de Janeiro a Maio de 2007 (cfr. doc. n.º 2 junto à contestação), pelo que 
inexiste qualquer desconformidade entre o teor do título executivo e a base fáctico -documental cuja 
atestação nele se exprime, pelo que se tem por respeitado o disposto no artigo 372.º, n.º 2 do CC.

K) Ainda que assim não se entendesse, nos termos do artigo 204.º, n.º l, alínea c) do CPPT, só é 
fundamento de oposição à execução a falsidade do título executivo «quando possa influir nos termos 
da execução» a qual deverá ser aferida «em função da actuação da entidade que dirige o processo 
de execução fiscal deve desenvolver (como, por exemplo, o montante dos bens a penhorar)» devendo 
ainda ser apreciada «na perspectiva do executado e as possibilidades que a lei lhe confere, de forma a 
entender -se que tal influência ocorre sempre que possam ser afectados os seus direitos de defesa (por 
exemplo, a indicação errada da proveniência da dívida, que pode afectar a possibilidade de serem 
invocados fundamentos de oposição à execução, como estar paga a obrigação tributária, estar prescrita 
ou haver duplicação de colecta», o que não sucede in casu  - cfr. Jorge Lopes de Sousa, (Lisboa, 2007) 
5, Código de Procedimento e de Processo Tributário, II Volume, p. 358, (cit.).

L) É notória a inexistência de fundamento para a dedução da presente oposição, pelo que a sen-
tença recorrida não merece qualquer censura, devendo ser mantida.

Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo ser mantida no que 
respeita ao indeferimento da pretensão da Recorrente em ver extinto o processo de execução fiscal em 
que é executada, com as demais consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 263 e 264 no qual se pronuncia pela improcedência 

do recurso.
4. Cumpre decidir.
5. A decisão recorrida não fixou probatório. No entanto, atentas as questões a decidir, o mesmo 

é desnecessário, como veremos.
Tal como a recorrente reconhece na conclusão D), as questões a decidir no presente recurso são 

as seguintes:
a) A citação da executada fora do prazo estipulado no n.º 1 do artigo 188º do CPPT;
b) A falsidade do título executivo que subjaz aos presentes autos de execução.
5.1. Relativamente à primeira questão, a decisão recorrida entendeu que o prazo de 24 horas, 

previsto no n.º 1 do artº 188º do CPPT, para ordenar a citação executado, assume natureza meramente 
disciplinar, pelo que não pode dele lançar mão a oponente para obter a nulidade da citação.

A norma citada, estabelece o seguinte:
“1. Instaurada a execução, mediante despacho a lavrar no ou respectivos títulos executivos ou em 

relação destes, no prazo de vinte e quatro horas após o recebimento e efectuado o competente registo, 
o órgão da execução fiscal ordenará a citação do executado”.

Ora, uma leitura atenta desta norma, logo nos leva a concluir que o que aqui se prevê é a instauração 
da execução no prazo de 24 horas após o recebimento dos títulos executivos. Após este recebimento e 
efectuado o respectivo registo é que será ordenada a citação do executado. Não se fixa aqui qualquer 
prazo para a realização da citação, devendo a mesma ter lugar após a instauração da execução.

Ao contrário do entendimento da recorrente, o desrespeito do prazo previsto no n.º l do artigo 188.º 
do CPPT, não consubstancia fundamento de oposição à execução fiscal, não afectando a eficácia do 
acto de citação e consequente exigibilidade da dívida exequenda.

De qualquer forma, como se escreveu no Acórdão deste STA, de 16.11.2011 – Processo n.º 0662/11 
“tal prazo tem natureza ordenadora e disciplinar (JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol cit., anotação 
4 ao artº. 188.º, pág. 360, salienta que do não cumprimento desse prazo «se feito deliberadamente com 
o intuito de atrasar o processo de execução fiscal, poderá fazer incorrer os responsáveis pelo mesmo 
em responsabilidade subsidiária, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 161.º do CPPT») e a sua ul-
trapassagem, por si só, não tem qualquer efeito sobre a dívida, não implicando, nomeadamente, a sua 
extinção. A fixação daquele prazo tem exclusivamente a ver com a celeridade que se pretende para a 
execução fiscal (Celeridade que decorre da natureza das dívidas em cobrança na execução fiscal, …onde 
avulta a finalidade de arrecadação dos dinheiros públicos provenientes do sistema fiscal, destinados à 
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satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e à repartição justa dos 
rendimentos e da riqueza (artigo 103.º, n.º 1, da Constituição) e não assume relevância nem como causa 
de extinção, nem sequer de suspensão, da execução fiscal. O que significa que nunca o desrespeito por 
esse prazo poderia erigir -se em fundamento de oposição à execução fiscal.

A Oponente sustenta tese contrária, de que a violação desse prazo constitui fundamento de oposição 
à execução fiscal subsumível à alínea i) do n.º 1 do artº. 204.º do CPPT. Manifestamente, não é assim. 
Pese embora o carácter residual desta alínea, à sobra da mesma só podem acolher -se situações que de 
algum modo se repercutam sobre a obrigação exequenda, extinguindo -a ou modificando -a o afectando 
a sua exigibilidade, o que, como vimos, não é o caso.

Assim, porque nunca a oposição à execução fiscal poderia proceder tal fundamento na violação 
do prazo fixado no art. 188º, n.º 1, do CPPT, o referido fundamento improcede”.

De qualquer forma, ainda que de nulidade se pudesse tratar, a mesma teria de ser invocada perante 
o órgão da execução fiscal, nunca podendo constituir fundamento de oposição, pois que o objecto da 
oposição é, essencialmente, a extinção da execução, e a nulidade da citação não conduz a essa extinção. 
(No sentido exposto v. também os Acórdãos deste Supremo Tribunal, de 21.03.2012 e de 26.04.2012 
proferidos nos Processos nºs 01119/11 e 01058/11, respectivamente)

Deste modo, improcede o recurso, nesta parte.
5.2. Invoca ainda a recorrente a falsidade do título executivo.
E refere que ocorre uma desconformidade entre o título executivo e a base fáctico -documental 

que este exprime, o que pode influir nos termos da execução.
Isto porque de parte nenhuma do processo administrativo é lícito retirar a conclusão constante 

do título executivo segundo a qual o vinho em causa foi movimentado sem ter sido paga a taxa de 
promoção devida ao Instituto da Vinha e do Vinho.

Por outro lado, não há no processo administrativo qualquer evidência de que o vinho em causa 
tenha sido comercializado com destino a consumo, o que origina, ao menos, a dúvida fundada sobre se 
não se trata, conforme a oponente afirma, de vinho expedido para o mercado único como matéria prima.

A decisão recorrida não acolheu este fundamento, louvando -se nos seguintes argumentos:
A falsidade aqui apontada é a material e ocorre quando o documento apresentado (o título execu-

tivo) revelar uma alteração em sua materialidade, discordante do original.
Então, se é esta a única relevante como fundamento da oposição, queda -se extra -fronteira a 

falsidade ideológica ou intelectual, porque é vedado, neste tipo processual, pôr em causa se a divida 
exequenda foi ou não liquidada.

É ponto assente que na oposição não pode deduzir -se verdade dos factos nem conteúdo das de-
clarações.

Sabendo que título executivo é igual à certidão, a desconcertância entre este e o original certifi-
cado, aponta para a falsidade.

No caso sub judicio não se alega sequer que a certidão de dívida, a titular execução fiscal em causa, 
sofra de alguma discordância entre os seus termos e o teor do acto administrativo subjacente.

Na verdade, a oponente, não alega qualquer viciação material ou ideológica do título, por modo a 
torná -lo desconforme com a substância do acto administrativo que esse título se destina a documentar 
para efeitos de execução fiscal.

De todo o modo, não é este “tipo de falsidade” que a lei prevê como fundamento de oposição à 
execução fiscal.

Vejamos então se este fundamento era de proceder.
5.3. O artº 204º, n.º 1, alínea c) do CPPT dispõe, efectivamente, que constitui fundamento de 

oposição à execução fiscal a falsidade do título executivo, quando possa influir nos termos da execução.
Porém, esta falsidade consiste, na desconformidade do seu conteúdo face à realidade certificada, 

não sendo falso o título que reflecte correctamente o suporte de onde foi extraído, ainda que o conteúdo 
desse suporte seja, porventura, inverídico. Este fundamento de oposição não deve, portanto, confundir-
-se com a inveracidade dos pressupostos de facto da liquidação.

Ora, no caso dos autos, o que a recorrente vem dizer é que não existe dívida porque não existe 
prova de que o vinho tenha sido comercializado com destino a consumo. Isto, porém, tem a ver com a 
inexistência de facto tributário, ilegalidade a ser invocada em impugnação judicial.

Com efeito, embora a alínea h) do n.º 1 do citado artº 204º permita discutir também na oposição a 
ilegalidade em concreto, isto só será admissível quando a lei não assegure meio judicial de impugnação 
ou recurso contra o acto de liquidação, o que não é, manifestamente, o caso dos autos.

Podemos então concluir nesta parte, repetindo o que ficou escrito no Acórdão deste STA, de 
13.01.2010 - Processo n.º 0667/09:

“A falsidade do título executivo, que se refere nesta alínea c) como fundamento de oposição à 
execução, é, segundo o entendimento que vem sendo feito pela jurisprudência 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 
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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).

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 genuidade 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, in 
rec. n.º 1.696/02; de 4/6/03, in rec. n.º 596/03 e de 22/11/06, in rec. n.º 825/05.

No caso dos autos, não se está perante nenhuma situação deste tipo, 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.

Assim sendo, a apreciação desta divergência tem a ver com a legalidade da liquidação da dí-
vida exequenda, só podendo ser apreciada em oposição à execução fiscal no âmbito de aplicação 
das als. a) e g) do n.º 1 do artº 204º do CPPT, nas situações em tal discussão é possível e não na 
referida alínea c)”.

Por tudo o que ficou dito, o recurso improcede.
6. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso e confirma -se a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Pedro Delgado — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Imposto Automóvel. IVA. Caducidade.

Sumário:

 I — Visto que à data em que o veículo automóvel foi introduzido em Portugal e de-
clarado à estância aduaneira pelo operador registado, em 31/05/1995, estava 
em vigor o Decreto -Lei n.º 40/93, de 18 de Fevereiro, que determinava que a 
liquidação do Imposto Automóvel fosse efectuada pelos serviços aduaneiros, e 
visto que a organização e funcionamento destes serviços encontrava previsão 
na Reforma Aduaneira, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 46.311, de 27 de Abril de 
1965 (na redacção vigente, dada pelo Decreto -Lei n.º 244/87, de 16 de Junho), há 
que aplicar o regime contido nesses diplomas a este tipo de direitos aduaneiros.

 II — Para os efeitos do artigo 99.º da Reforma Aduaneira, o prazo de caducidade do 
direito à liquidação do Imposto Automóvel e do correspondente IVA, enquanto 
imposições fiscais internas cobradas pela Alfândega, correspondia ao prazo pres-
cricional de 10 anos previsto no artigo 34.º do CPT, o qual passou, a partir do dia 1 
de Janeiro de 1999, a corresponder ao prazo de 8 anos fixado no artigo 48.º da LGT.

 III — O Dec.Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro, que adaptou e harmonizou diversa 
legislação tributária com a LGT, alterou a redacção do artigo 99.º da Reforma 
Aduaneira, que passou a estabelecer que «Quando não tiver sido determinado 
o montante de impostos a cobrar na sequência da prática de acto fraudulento, o 
direito de liquidar os impostos caduca no prazo de oito anos, contados da data em 
que ocorreu o facto tributário», tornando -se, assim, inequívoca a introdução de um 
prazo específico de caducidade do direito à liquidação do IA e do IVA liquidados 
pela alfândega, igual ao prazo de prescrição fixado pela LGT.
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 IV — Tendo o facto constitutivo da obrigação tributária ocorrido em 31/05/1995 com a 
emissão da DVL n.º 1995/252379, data em que a estância aduaneira teve, aliás, 
conhecimento da admissão do veículo pelo operador registado, e face à sucessão 
no tempo de diferentes prazos de caducidade para a liquidação deste tipo de di-
reitos aduaneiros, há que convocar a regra estabelecida no n.º 1 do artigo 297.º 
do C. Civil, de acordo com a qual será de aplicar o prazo mais curto, contado a 
partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte 
menos tempo para o prazo se completar.

 V — No caso dos autos, tendo em conta a data do facto constitutivo da obrigação tribu-
tária (31/05/1995) e o prazo de caducidade de 10 anos por força da aplicabilidade 
do prazo contido no artigo 34.º do CPT, conclui -se que a caducidade ainda não 
ocorrera quando a liquidação do IA e do IVA foi notificada à Impugnante, em 
4/12/2003.

Processo n.º 812/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Tinturaria Fontainha, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Tribu-
nal Tributário de Lisboa que julgou procedente a impugnação judicial que a sociedade TINTURARIA 
FONTAINHA, LDA, deduziu contra o acto de liquidação de Imposto Automóvel e Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, efectuada pela Alfândega do Jardim do Tabaco, respeitante ao veículo automóvel 
da marca Audi/Porsche, com a matrícula 06 -64 -FJ, no montante global de € 23.512,05, correspondendo 
€ 13.944,85 a Imposto Automóvel e € 9.567,20 a Imposto sobre o Valor Acrescentado.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A) Ao caso não deverá aplicar -se o Código de Processo Tributário, mas o Código Aduaneiro 

Comunitário.
B) Resulta do Código Aduaneiro Comunitário, artigo 202º, como facto constitutivo da dívida de 

imposto automóvel a introdução irregular no consumo, no caso o veículo automóvel.
C) O facto constitutivo da dívida não é a apresentação da DVL, mas a data do conhecimento da 

introdução irregular no consumo, como resulta do DL 40/93, de 18 de Fevereiro, artigo 4.º n.º 2 e n.º 3.
D) Não ocorreu a caducidade da liquidação, pois, contrariamente ao referido pelo Tribunal de 

que se recorre, o facto constitutivo da obrigação de imposto é a data do conhecimento da introdução 
irregular do veículo no consumo.

Normas violadas:
A douta sentença recorrida estava vinculada a fazer uma interpretação correcta da letra da lei, 

tendo violado, designadamente, as seguintes normas:
Artigo 4.º do DL 40/93 de 18 de Fevereiro.
Artigo 202.º do Código Aduaneiro Comunitário.
Termos em que deverá ser concedido provimento ao recurso, e revogada a douta sentença recorrida, 

COMO É DE DIREITO E DE JUSTIÇA!
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser con-

cedido provimento ao recurso, revogada a sentença recorrida e substituída por acórdão declaratório da 
inverificação da caducidade do direito de liquidação, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:

«1. O Imposto Automóvel (IA) é um imposto interno incidente sobre os veículos automóveis ligei-
ros de passageiros, admitidos ou importados no estado de novos ou usados, incluindo os montados ou 
fabricados em Portugal e que se destinem a ser matriculados (art. 1.º n.º 1 DL n.º 40/93, 18 Fevereiro).

Sendo o IA uma imposição fiscal interna, o prazo para a liquidação está estabelecido no art. 99º 
Reforma Aduaneira (redacção do DL n.º 244/87, 16 Junho), por remissão para os sucessivos diplomas 
que regulam a prescrição das obrigações tributárias.

2. Sendo o IVA um recurso próprio comunitário, quando à liquidação obstar a impossibilidade 
de determinação do montante exacto do imposto devido, em virtude da prática de acto passível de 
procedimento judicial repressivo, o prazo de caducidade é regulado pela lei interna do estado membro, 
permitindo -se o alargamento do prazo normal de 3 anos (arts. 98º e 99º Reforma Aduaneira, redacção 
do DL n.º 244/87, 16 Junho; art. 221º n.º 3 Código Aduaneiro Comunitário  - CAC).

3. No caso concreto:
a) a obrigação tributária constituiu -se com a apresentação da Declaração de Veículo Ligeiro (DVL) 

em 31.05.1995 (probatório alínea A); art. 4º n.º 2 DL n.º 40/93, 18 Fevereiro)
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b) o prazo de caducidade do direito de liquidação do IA é idêntico ao prazo de prescrição da 
obrigação tributária: 10 anos iniciados a partir da data do facto tributário, configurado na apresentação 
da DVL em 31.05.1995 (art. 99º Reforma Aduaneira; arts. 33º n.º 1 e 34º n.º 1 CPT).

c) o prazo de caducidade do direito de liquidação do IVA é igualmente de 10 anos, contados a 
partir da data do facto tributário (arts. 98º e 99º Reforma Aduaneira; art. 221º n.º 3 CAC; arts. 33º n.º 1 
e 34º n.º 1 CPT).

d) o prazo de caducidade não esteve suspenso durante a pendência do inquérito instaurado no 
DIAP, na medida em que a causa de suspensão legal está associada à pendência de acção judicial 
(art.33º n.º 2 CPT).

e) as liquidações de IA e do IVA foram notificadas ao sujeito passivo em 28.11.2003, antes do 
termo do prazo de caducidade de 10 anos (probatório alínea H).».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
A) Em 31 -05 -1995 foi emitida a Declaração de Veículo Ligeiro (DVL) n.º 1995/ 0252379, referente 

ao veículo automóvel ligeiro de marca Audi/Porsche, com o n.º de quadro WACZZZ8CZRZ000581, com 
a homologação técnica 1994101620000, proveniente da Alemanha, e introduzida em Portugal pelo ope-
rador registado “Mundo Automóvel Ldª”  - (cfr. declaração, a fls. 32 do processo administrativo apenso);

B) Em 21 -06 -1995, foi emitida pela sociedade “Auto  - Luxo, Ldª” a factura n.º 0795, à sociedade 
«Bescleasing  - Sociedade de Locação Financeira SA», referente à aquisição da viatura de matrícula 
06 -64 -FJ com o n.º de chassis WACZZZ8CZRZ000581, no valor de 13.923.000$00 (factura a fls. 12 
dos autos);

C) Em 26 -07 -1999, a referida «Bescleasing  - Sociedade de Locação Financeira SA» emitiu uma 
declaração de venda, na qual fez constar que a partir dessa data o proprietário da viatura com a ma-
trícula 06 -64 -FJ passa a ser a “TINTURARIA FONTAINHA, LDA”, ora impugnante, atento o facto 
de ter pago o valor residual do contrato de locação financeira, e, ainda, que a partir dessa data tem o 
prazo obrigatório de 30 dias para proceder à alteração do registo de propriedade (cfr. declaração, a 
fls. 15 dos autos);

D) Em 22 -06 -2001, a impugnante requereu ao Director da Alfândega do Jardim do Tabaco a regu-
larização do processo com a DVL n.º 1995/252379, uma vez que teve conhecimento de que o Imposto 
Automóvel não se encontrava liquidado (cfr. requerimento, a fls. 29 do processo administrativo apenso);

E) Em resposta ao requerido, foi em 16 -07 -2003 emitida informação/parecer pela Técnica de 
Verificação Superior da Alfândega do Jardim do Tabaco, sobre a qual recaiu despacho de concordância 
do Director da Alfândega, na qual se entendeu que o veículo em causa foi declarado pelo operador 
registado «Mundo Automóvel, Ldª» através da DVL n.º 1995/252379, que circulou com uma matrícula 
falsa 06 -64 -FJ, sem nunca ter pago imposto automóvel, e que, de harmonia com o artigo 4º n.º 2 do 
Decreto -Lei n.º 40/93, de 18 de Fevereiro, a constituição da obrigação tributária verifica -se com a apre-
sentação da DVL, porém, a extinção da obrigação tributária deve processar -se nos termos do CAC, cujo 
artigo 202º determina que a introdução irregular no consumo sem o pagamento dos respectivos direitos 
é facto constitutivo, estipulando o n.º 2 que a dívida se considera constituída no momento da introdução 
irregular, concluindo que a dívida se deve reportar à data da DVL – 31 -5 -1995 – acrescentando, ainda, 
que se o momento da introdução irregular se determina sem grande dificuldade, o mesmo não acontece 
com a determinação dos devedores (cfr. parecer, a fls. 37 do processo administrativo apenso);

F) Em aditamento à informação/parecer referida na alínea antecedente, em 11 -11 -2003 foi emitido 
nova informação, sobre a qual recaiu despacho de concordância do Director da Alfândega, na qual se 
entendeu, em síntese, que a invocada caducidade do direito à liquidação não pode proceder, porquanto, 
no caso concreto, se trata de um veículo em situação irregular, sem matrícula (cfr. informação, a fls. 14 
e 15 do processo administrativo apenso);

G) Em 11 -09 -2003, e em resposta ao requerimento mencionado em D) que antecede, a impugnante 
foi notificada da proposta de liquidação dos montantes de € 13.944,35, relativo a IA e de € 9.567,20, 
relativo ao correspondente IVA, perfazendo o montante total de € 23.512,05, relativamente ao veículo 
da marca Audi/Porsche que circulava com a matrícula falsa 06 -64 -FJ, constando, ainda, da proposta 
de liquidação, que, de harmonia com o consignado no artigo 4º n.º 2 do Decreto -Lei n.º 40/93, de 18 
de Fevereiro, a dívida constitui -se com a apresentação da DAV e a DAV com o n.º 1995/2522379, 
através da qual foi declarado o veículo com o n.º de chassis WACZZZ8CZRZooo81, foi apresentada 
em 31 de Maio de 1995, reportando -se a esta data o cálculo da dívida (cfr. oficio e A/R, a fls. 35 e 36 
do processo administrativo apenso);

H) Em 4 -12 -2003, a Alfândega do Jardim do Tabaco notificou a impugnante, através do ofício 
n.º IA -3599 -CT, de 28 -11 -2003, registado com aviso de recepção, para no prazo de 10 dias, proceder 
ao pagamento do montante total de € 23.512,05, devido pela admissão do veículo automóvel marca 
Audi, com a matrícula 06 -64 -FJ, tendo por base os seguintes fundamentos para a liquidação:

− O veículo foi declarado pelo operador registado «Mundo Automóvel, Ldª» através da DAV 
n.º 1995/252379, logo, face ao disposto no artigo 4º n.º 2 do Dec.Lei n.º 40/93, de 18 de Fevereiro, a 
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constituição da obrigação tributária relativa à admissão de veículos automóveis novos, sem matrícula, 
por operadores registados, verifica -se com a apresentação da DAV e o pagamento do imposto terá 
lugar em momento anterior ao da matriculação, conforme determina o n.º 4 do artigo 16º do mesmo 
diploma legal;

− Não tendo até à data ocorrido o pagamento, o veículo encontra -se assim em situação irregular, 
sem matrícula, ao qual obrigatoriamente deverá ser atribuído um destino aduaneiro;

− Nos termos do artigo 1º do Decreto -Lei n.º 40/93, o Imposto Automóvel é um imposto interno 
que incide sobre os veículos admitidos em Portugal que se destinem a ser matriculados; não possuindo 
o veículo matrícula nacional não pode invocar -se a caducidade do direito à liquidação (cfr. ofício, 
liquidação e A/R, a fls. 10 a 12 do processo administrativo apenso, e quanto à notificação, artigo 7.º 
da p.i., não impugnado).

I) Em 18 -07 -1997, o Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP)  - Secção, instaurou 
o processo de inquérito no 6/97.5AMLSB -JN, em que foi denunciante a Direcção Geral das Alfânde-
gas, com vista a apurar se o arguido Fernando Gil Pinto Mesquita e a sociedade «Mundo Automóvel, 
Ldª», que tinham em 1995 o estatuto de operadores registados, teriam logrado, de forma fraudulenta, 
com recurso a moradas falsas no Algarve e utilizando impressos de DVL forjados, legalizar veículos 
automóveis importados sem o pagamento do imposto automóvel devido, conseguindo dessa forma 
que fossem atribuídas matrículas portuguesas a vários veículos, entre os quais o veículo Audi/Porshe 
com a matrícula 06 -64 -FJ (cfr. informação, a fls. 55 dos autos, e certidão, a fls.41 a 56 do processo 
administrativo apenso);

J) Em 3 -11 -2000 foi proferida decisão final no processo de inquérito referido na alínea antece-
dente, que determinou o arquivamento dos autos, de harmonia com o consignado no artigo 277º n.º 2 
do Código de Processo Penal (cfr. informação, a fls. dos autos, e certidão, a fls.41 a 56 do processo 
administrativo apenso);

K) Na sequência de proposta para execução fiscal da dívida, de harmonia com o artigo 148º do 
CPPT, foi em 19 -01 -2004 extraída a certidão de dívida n.º 581 para cobrança coerciva da quantia de € 
23.512,05, cujo termo do prazo para pagamento voluntário ocorrera em 17 de Dezembro de 2003 (cfr. 
informação e certidão de dívida, a fls. 6 e 7 do processo administrativo apenso);

L) A presente impugnação judicial deu entrada no extinto Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Lisboa em 6 -02 -2004 (cfr. carimbo aposto na p.i., a fls. 3 dos autos).

3. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou procedente a impugnação judicial 
deduzida contra o acto de liquidação de Imposto Automóvel (IA) e Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA), realizado pela Alfândega do Jardim do Tabaco e respeitante ao veículo automóvel da marca 
Audi/Porsche e matrícula portuguesa 06 -64 -FJ, no montante global de € 23.512,05, com fundamento 
na caducidade do direito à liquidação de tais impostos, desse modo ficando prejudicado o conheci-
mento da segunda causa de pedir invocada e que se traduzia em erro nos pressupostos de incidência 
dos impostos em questão.

Segundo a Recorrente, a sentença incorreu em erro de julgamento em matéria de direito ao ter 
decidido pela aplicabilidade da norma que prevê o prazo de caducidade de 5 anos contido no Código 
de Processo Tributário, contado da data da constituição do facto tributário (data da apresentação da 
Declaração de Veículo Ligeiro), já que devia ter aplicado as normas do Código Aduaneiro Comunitário 
(1), segundo o qual o facto constitutivo da dívida coincide com a data do conhecimento da introdução 
irregular do veículo no consumo e não, como decidido, com a data da apresentação da Declaração de 
Veículo Ligeiro (DVL).

Deste modo, a questão de direito submetida à apreciação deste Tribunal é a de saber se, in casu, 
ocorreu a caducidade do direito de liquidar o Imposto Automóvel e o Imposto sobre o Valor Acrescen-
tado, tendo em conta que essas liquidações foram realizadas pela entidade alfandegária em Dezembro 
de 2003 relativamente à admissão de veículo automóvel proveniente da Alemanha, introduzido em 
Portugal e declarado pelo operador registado “Mundo Automóvel, Ldª” através da apresentação junto 
da estância aduaneira competente, em 31 de Maio de 1995, da DVL n.º 1995/252379, e que obteve 
matrícula portuguesa no dia 21 de Junho seguinte junto da Direcção do Serviço de Viação de Faro sem 
que esta tivesse exigido para o efeito a demonstração da regularização do imposto automóvel. E que 
esse veículo já assim matriculado em Portugal foi vendido, em 26/07/99, pela sociedade “Bescleasing” 
à ora Recorrida, tendo sido esta a requerer ao Director da Alfândega, em 22/06/2001, a regularização 
da situação fiscal do veículo por ter tido conhecimento de que os referidos impostos nunca haviam 
sido liquidados e pagos.

Segundo o entendimento vertido na sentença, «Neste conspecto, importa chamar à colação o dis-
posto no citado Decreto -Lei n.º 40/93, de 18 de Fevereiro, nomeadamente, o seu artigo 1º, o qual enuncia 
que: “O imposto automóvel (IA) é um imposto interno incidente sobre os veículos automóveis ligeiros 
de passageiros (...) admitidos ou importados no estado de novos ou usados, incluindo os montados ou 
fabricados em Portugal e que se destinem a ser matriculados”. O IA é, portanto, um imposto cobrado 
pelo Estado para obtenção de receitas sobre todos os veículos que sejam introduzidos no consumo, quer 
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tenham sido montados ou fabricados em Portugal, quer tenham sido importados em estado de novos 
ou usados e independentemente do seu valor real ou de mercado, sendo certo que, para a determinação 
do montante do imposto a liquidar, se atende à cilindrada.

Estamos, pois, face a um imposto interno, monofásico, porquanto é pago uma única vez (...) no 
momento da primeira matrícula em Portugal.

Assim sendo, e encontrando -nos perante um imposto interno, julgamos não haver lugar, ao con-
trário do defendido pela Fazenda Pública nos autos, à aplicação do CAC.

Se atentarmos no teor do artigo 4º do referido Decreto -Lei n.º 40/93, de 18 de Fevereiro, de 
imediato se constata a evidência legalmente expressa no sentido de que “A constituição da obrigação 
tributária relativa à admissão de veículos automóveis novos, sem matrícula, por operadores registados, 
verifica -se com a apresentação da DVL”.

É, assim, axiomático que, no caso dos autos, a caducidade do direito à liquidação deve ser anali-
sada à luz do CPT, concretamente, do seu artigo 33º.».

Perante tal enquadramento, e considerando como aplicável o prazo de caducidade de 5 anos previsto 
no artigo 33.º do CPT, com início na data em que o facto tributário se constitui – em 31 de Maio de 1995 
com a apresentação da DVL à estância aduaneira competente – concluiu -se na sentença recorrida que 
na data em que a liquidação foi realizada e notificada – em Dezembro de 2003 – já caducara o direito 
de liquidar os impostos em questão.

A Recorrente insiste, como se viu, que devem aplicar -se as normas do Código Aduaneiro Comu-
nitário (CAC), à luz das quais não terá ocorrido a caducidade do direito de liquidação, já que o facto 
constitutivo da dívida não é a apresentação da DVL, mas a data do conhecimento da introdução irregular 
no consumo, em conformidade com o disposto no artigo 202.º do CAC.

Vejamos.
Relativamente ao Imposto Automóvel, tal como tem sido repetidamente salientado pela doutrina 

e pela jurisprudência – e é, igualmente, reconhecido pelo tribunal “a quo” – trata -se de um imposto 
interno, especial e monofásico, que incide, não sobre a “importação” de veículos automóveis, mas 
sobre a sua “entrada no consumo” nacional, quer sejam provenientes do estrangeiro, quer do território 
nacional (fabricados ou montados em Portugal).

Deste modo, e apesar de o Dec.Lei n.º 40/93, de 18 de Fevereiro, ter adaptado, como refere o seu 
preâmbulo, “a estrutura do imposto automóvel (IA) aos procedimentos aduaneiros decorrentes da rea-
lização do mercado interno”, é inequívoca, face ao teor literal do n.º 1 do artigo 1.º, a sua classificação 
como imposto interno, não se tratando, assim, de recurso próprio ou direito residual da Comunidade, 
mas antes de um tributo do Estado Português.

Ora, dado que segundo o artigo 4.º do CAC só são “direitos de importação” os direitos aduaneiros 
e os encargos de efeito equivalente previstos na importação de mercadorias e as imposições à impor-
tação instituídas no âmbito de regimes específicos aplicáveis a determinadas mercadorias resultantes 
da transferência de produtos agrícolas, conclui -se que o Imposto Automóvel está fora da previsão 
do CAC, porque é um imposto interno especial que não incide sobre a “importação” de automóveis, 
não constituindo um “direito de importação” no sentido que lhe é dado pelo CAC enquanto diploma 
comunitário.

Por sua vez, o IVA é também uma imposição fiscal interna, que não comunitária, ainda que harmo-
nizada, nos termos da 6.ª Directiva e respectiva legislação subsequente – pois só constituem “recursos 
próprios inscritos no orçamento da União Europeia as receitas provenientes [não deste imposto, mas] da 
aplicação de uma taxa uniforme, válida para todos os Estados -Membros, à matéria colectável do IVA, 
determinada de maneira harmonizada segundo as regras da Comunidade” – artigo 2.º, n.º 1, alínea c), 
primeira parte da Decisão do Conselho da União Europeia, de 29 de Setembro de 2000, relativa ao 
sistema de recursos próprios das Comunidades Europeias (2000/597/CE, Euratom), publicado no Jornal 
Oficial n.º 253, de 7 de Outubro de 2000, p. 42/46.

Em suma, tratando -se de tributos internos, os mesmos estão, em princípio, sujeitos ao direito 
interno, que não ao direito comunitário, havendo que aplicar as normas especiais da legislação interna 
aduaneira. Aliás, o Supremo Tribunal Administrativo já se pronunciou diversas vezes sobre a matéria, 
como se pode ver, designadamente, nos arestos proferidos em 25/06/1997, 20/02/2002, 10/04/2002, 
20/09/2006, 9/05/2007 e 27/02/2008, nos recursos nºs. 019474, 026720, 026528, 0315/06, 092/07 e 
836/05, respectivamente, sempre no sentido de que as receitas tributárias aduaneiras se caracterizam 
por um critério orgânico e não por um critério material, devendo considerar -se como aduaneiras todas 
as receitas liquidadas e cobradas pelas Alfândegas e não apenas as receitas materialmente aduaneiras.

Neste enfoque, visto que à data em que o veículo automóvel aqui em causa foi introduzido em 
Portugal e declarado pelo operador registado, com a emissão da DVL n.º 1995/252379, em 31/05/1995, 
estava em vigor o Dec.Lei n.º 40/93, de 18 de Fevereiro, que determinava que a liquidação do IA fosse 
efectuada pelos serviços aduaneiros, e visto que a organização e funcionamento dos serviços aduaneiros 
encontra previsão na Reforma Aduaneira, aprovada pelo Dec.Lei n.º 46.311, de 27 de Abril de 1965 (na 
redacção então vigente, dada pelo Dec.Lei n.º 244/87, de 16 de Junho), há que aplicar o regime contido 
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nestes diplomas a este tipo de direitos aduaneiros, com a redacção então vigente, já que de acordo com 
o princípio geral da aplicação da lei no tempo – artigo 12.º do C. Civil – a lei reguladora do regime da 
caducidade do direito à liquidação de tributos é, em princípio, a que vigora à data do respectivo termo 
inicial, sem prejuízo da aplicação da regra plasmada no artigo 297.º do C.Civil na determinação da lei 
aplicável ao prazo de caducidade e, ainda, do dever de se considerarem todas as causas interruptivas e 
suspensivas desse prazo que obtenham previsão na lei à data da sua ocorrência.

Segundo o disposto no art.º 2.º desse DL n.º 40/93, consideram -se, para efeitos do diploma, 
«Importação – a entrada no território nacional de veículos automóveis originários de países terceiros à 
Comunidade Europeia que se destinem à introdução no consumo»; «Admissão – a entrada no consumo 
interno de veículos automóveis originários ou em livre prática em qualquer Estado membro da Comu-
nidade, incluindo os fabricados em Portugal, que se destinem à matriculação definitiva». E segundo o 
seu artigo 4.º, «1  - A constituição e a extinção da obrigação tributária relativa à importação de veículos 
automóveis são reguladas pelo disposto no Regulamento (CEE) n.º 2144/87, de 13 de Julho», «2  - A 
constituição da obrigação tributária relativa à admissão de veículos automóveis novos, sem matrícula, 
por operadores registados, verifica -se com a apresentação da DVL»; «3  - A constituição da obrigação 
tributária relativa à admissão de veículos automóveis novos, sem matrícula, por operadores não regis-
tados, bem como daqueles que sejam detentores de uma matrícula comunitária, independentemente do 
sujeito passivo interveniente, verifica -se com a caducidade do prazo de apresentação do pedido a que 
se refere o n.º 4 do artigo 17.º» (sublinhado nosso).

Por outro lado, segundo o disposto no artigo 99.º da Reforma Aduaneira, na redacção então em 
vigor, dada pelo Dec.Lei n.º 244/87, de 16 de Junho, «sempre que as autoridades aduaneiras verifica-
rem que não foi possível determinar o montante das imposições a cobrar em consequência de um acto 
fraudulento, bem como quando verificarem que se encontra em dívida a totalidade das imposições 
fiscais internas, o prazo para a acção de cobrança é o previsto no art. 27º do Código das Contribuições 
e Impostos, aprovado pelo DL n.º 45005, de 27 de Abril de 1963».

Pelo que, como se deixou referido nos acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo, proferidos 
em 10/04/2002 e em 20/09/2006, nos recursos nºs 026528 e 0315/06, a respeito da caducidade do direito 
de liquidação da “totalidade das imposições fiscais internas” cobradas pelas alfândegas, «quando o IVA 
é liquidado pela Administração Fiscal, o prazo de liquidação do imposto é o previsto no artigo 88.º do 
CIVA; e quando o IVA, como totalidade das imposições fiscais internas, é liquidado pelas autoridades 
aduaneiras, o prazo de liquidação do imposto é o previsto no artigo 99.º da Reforma Aduaneira. Assim, 
nos termos desta última disposição legal, quando “as autoridades aduaneiras verificassem que o IVA se 
encontrava em dívida”, nos referidos termos, o prazo de caducidade do direito à liquidação do imposto 
era o prazo prescricional de 20 anos previsto no artigo 27.º do Código de Processo das Contribuições 
e Impostos”: o legislador optou, expressamente, por indicar um prazo de prescrição e não por um dos 
prazos de caducidade previstos nos diversos códigos tributários vigentes na altura.».

Como assim, tal norma, ao apontar para o prazo de prescrição previsto no CPCI (de vinte anos) 
de “acção de cobrança”, tem sido entendida como uma estatuição do prazo de caducidade por remissão 
para o prazo de prescrição contido naquele diploma legal e ao qual viria a suceder o prazo de dez anos 
previsto no art.º 34.º do CPT após o dia 1 de Julho de 1991.

Na verdade, o Código de Processo das Contribuições e Impostos (CPCI) foi revogado pelo Dec.
Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, que aprovou o Código de Processo Tributário (CPT), vigente a partir de 
1 de Julho de 1991 e, em consequência, o prazo de prescrição de 20 anos previsto no art.º 27.º do CPCI 
passou a ser de 10 anos nos termos do art.º 34.º do CPT. Por sua vez, o Dec.Lei n.º 398/98, de 17 de 
Setembro, que aprovou a Lei Geral Tributária (LGT), vigente a partir de 1 de Janeiro de 1999, revo-
gou, também nesta parte, o CPT, fixando um novo prazo prescricional de 8 anos no seu art.º 48.º n.º 1.

Neste enfoque, para os efeitos do art.º 99.º da Reforma Aduaneira, o prazo de caducidade do 
direito à liquidação do imposto automóvel e do correspondente IVA, enquanto imposições fiscais 
internas cobradas pela alfândega, corresponde ao prazo prescricional de 10 anos previsto no art.º 34.º 
do CPT, o qual passou, a partir do dia 1 de Janeiro de 1999, a corresponder ao prazo de 8 anos fixado 
no art.º 48.º da LGT.

Acresce que o Dec.Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro, que adaptou e harmonizou diversa legisla-
ção tributária com a LGT, envolvendo «genericamente os impostos administrados pela Direcção -Geral 
dos Impostos (DGCI) e Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo 
(DGAIEC) e abrange designadamente as matérias dos juros compensatórios, moratórios e indemnizató-
rios, os prazos de caducidade e prescrição, (...)», alterou a redacção do art.º 99.º da Reforma Aduaneira, 
que passou a estabelecer que «Quando não tiver sido determinado o montante de impostos a cobrar 
na sequência da prática de acto fraudulento, o direito de liquidar os impostos caduca no prazo de oito 
anos, contados da data em que ocorreu o facto tributário», tornando -se, assim, inequívoco que a partir 
da entrada em vigor deste diploma, em 13/11/99, o prazo de caducidade do direito à liquidação do IA 
e do IVA liquidado pela alfândega se tornou igual ao prazo prescricional de 8 anos fixado na LGT, 
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agora contado da data da ocorrência do facto tributário mesmo nas situações da ocorrência de actos 
fraudulentos obstativos da determinação do montante do imposto a cobrar.

É, pois, é manifesto o erro de direito assacado à sentença recorrida ao subsumir o caso em apreço o 
prazo de caducidade de 5 anos estabelecido no art.º 33º do CPT, já que esse prazo era, à data da admissão 
do veículo, em 1995, o de 10 anos previsto no artigo 34.º do CPT, em conformidade com o art.º 99.º 
da Reforma Aduaneira na redacção dada pelo D.L n.º 244/87, tendo em conta a constituição do facto 
tributário ocorrido em 31/05/95 com a apresentação da DVL – pois estando em causa a admissão de um 
veículo automóvel por um operador registado, na definição dada pelo art.º 2.º do Dec.Lei n.º 40/93, há 
que atender ao disposto no n.º 2 do art.º 4.º desse diploma, segundo o qual «A constituição da obrigação 
tributária relativa à admissão de veículos automóveis novos, sem matrícula, por operadores registados, 
verifica -se com a apresentação da DVL».

O facto tributário constituiu -se, pois, com o preenchimento e apresentação da DVL em 31 de 
Maio de 1995 na estância aduaneira competente (cfr. art.º 16.º do DL 40/93), o que se compreende na 
medida em que a partir dessa data a autoridade aduaneira teve conhecimento da admissão do veículo 
pelo operador registado, abrindo -se um procedimento para liquidação e cobrança do imposto e dispondo 
o operador do prazo de 45 dias para efectuar o seu pagamento (art.º 17.º, n.º 6).

É certo que, no caso vertente, os Serviços da Direcção de Viação de Faro procederam à matricu-
lação do veículo logo em 21 de Junho seguinte, sem o prévio pagamento do imposto automóvel como 
era exigido pelo n.º 1 do artigo 3.º do DL 40/93 (2), o que levou a Direcção Geral das Alfândegas a 
apresentar uma queixa -crime, que gerou a instauração, em 18/07/97, de processo de inquérito pelo 
DIAP, que veio a ser arquivado por não se mostrar indiciado qualquer acto criminoso, designadamente 
a falsificação da DVL, mas apenas uma actuação menos zelosa e cumpridora, ou até negligente, por 
parte dos funcionários da Direcção de Viação de Faro.

Tal situação não era, porém, impeditiva da liquidação do imposto automóvel pela estância aduaneira 
competente, ciente como estava do facto constitutivo da obrigação tributária referente à emissão da DVL 
n.º 1995/252379 e da falta de liquidação e pagamento das respectivas imposições aduaneiras. Como 
bem se refere na sentença recorrida, «não procede, de modo algum, a argumentação que evidencia que 
não existe um veículo automóvel matriculado. Existe, de facto, um veículo ao qual foi atribuída uma 
matrícula nacional. Questão diversa, e que não deve ser convocada para a presente contenda, é se as DVA 
padeciam de falsidade, matéria que foi já discutida e decidida no DIAP, tendo culminado em despacho 
de arquivamento dos respectivos autos de inquérito. Ressalve -se, outrossim, que a própria Alfândega, 
através do parecer referido em E) do probatório, superiormente sancionado, é peremptória quanto ao 
momento de constituição da dívida, o qual se deve reportar à data da DVL em causa (31 -5 -1995), tendo 
até reconhecido que “...se o momento da introdução irregular se determina sem grande dificuldade, o 
mesmo não acontece com a determinação dos devedores...”».

É, pois, neste contexto factual e legal que importa averiguar se à data em que a liquidação foi 
efectuada, em Novembro de 2003, se encontrava ou não excedido o referido prazo de caducidade.

Em Maio de 1995 vigorava o CPT que, como se disse, fixava um prazo prescricional de 10 anos. 
Todavia, em 1 de Janeiro de 1999 entrou em vigor a LGT, que no seu art.º 48º encurtou o prazo de 
prescrição para 8 anos. Posteriormente, o Dec.Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro, que entrou em vigor 
em 13/11/99, fixou, como se viu, um prazo específico de caducidade de 8 anos.

Na sucessão de leis no tempo destas normas há que aplicar a regra contida no artigo 297.º do 
Código Civil, segundo o qual a lei que estabelecer um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior 
é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada 
em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar.

Ora, não obstante o prazo das novas lei ser mais curto que o prazo fixado no art. 34.º do CPT, 
constata -se que em 1/01/99 (data da entrada em vigor da LGT) ou em 13/11/99 (data da entrada em 
vigor do DL 472/99) faltava menos tempo para se completar o prazo de 10 anos fixado no CPT do que 
o prazo de 8 anos fixado nestes diplomas legais.

Aplica -se, portanto, ao caso em apreço, o prazo de 10 anos contido no art.º 34.º CPT.
Tendo em conta que o facto tributário se constituiu com a apresentação da DVL, em 31/05/1995, 

esse prazo de caducidade nunca se completaria antes de 31/05/2005.
Ora, como consta da alínea H) do probatório, a Impugnante foi notificada da liquidação dos tributos 

em 4/12/2003, muito antes do termo do aludido prazo de caducidade que, por conseguinte, não ocorreu.
Razão por que a decisão recorrida não pode manter -se e, nessa medida, se revoga, havendo que 

substituí -la por acórdão de improcedência da impugnação quanto à invocada excepção de caducidade.
O recurso merece, por isso, provimento.
Face ao provimento do recurso, coloca -se a questão da possibilidade de conhecimento, em subs-

tituição, do vício que, subsidiariamente, foi invocado na impugnação judicial e que consiste em erro 
na determinação dos pressupostos de incidência pessoal dos referidos impostos.

Tendo em atenção que face à solução dada ao litígio, o Mmº. Juiz do tribunal “a quo” não se 
pronunciou sobre esse vício e que os autos não reúnem os elementos de facto necessários ao seu co-
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nhecimento, estando este Supremo Tribunal impedido de os conhecer por falta de poder/dever de se 
substituir nessas condições ao tribunal recorrido para fixar os factos relevantes para o conhecimento 
do mérito da causa, impõe -se que os autos baixem à 1.ª instância para que, fixados os factos relevantes, 
se conheça do mérito desse fundamento de impugnação judicial.

4. Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em conceder 
provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar a baixa dos autos à 1.ª instância para aí 
prosseguirem os seus ulteriores termos com vista ao julgamento da questão cujo conhecimento ficou 
prejudicado face à solução que foi dada ao litígio.

Sem custas, uma vez que a Recorrida não contra -alegou neste STA.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Lino Ribeiro — João Va-
lente Torrão.

(1) Publicado em 19.10.1992 no JO n.º L 302, e com aplicação a partir de 1.1.1994, o Código Aduaneiro Comunitário foi 
aprovado pelo Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho, de 12.10.1992 e constitui um regulamento de base do Conselho.

(2) Segundo o qual «Nenhum veículo automóvel ligeiro, quer no estado de novo, quer no de usado, poderá ser matricu-
lado sem que seja apresentado à Direcção -Geral de Viação o comprovativo do pagamento do IA, com o averbamento oficial 
da cobrança, garantia ou isenção desse pagamento.». 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Penhora. Extensão. Erro material.

Sumário:

 I — Resulta do disposto no artigo 217.º do Código de Procedimento e Processo Tri-
butário e do princípio da proporcionalidade que a penhora, dada a sua natureza 
gravosa, deve limitar -se ao necessário para pagamento da dívida exequenda e do 
acrescido.

 II — Constatando -se do probatório que o imóvel penhorado tem o valor patrimonial de 
€ 83.210, sendo a dívida exequenda de € 5.293,77, não há, ainda assim, excesso 
de penhora, se se tratar, como no caso dos autos, do único bem conhecido à exe-
cutada, não tendo a mesma admitido ou indicado a existência de outros bens de 
menor valor.

 III — O erro material do acto da penhora quanto ao montante da dívida exequenda, 
não inquina a validade do acto de penhora, impondo -se, porém, a rectificação do 
acto de penhora e do respectivo registo na parte referente ao montante da quantia 
exequenda.

Processo n.º 861/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Sandra Maria Nunes Cerqueira de Sousa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1 - A FAZENDA PÚBLICA não se conformando com a sentença proferida pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto que anulou a penhora efectuada no processo de execução fiscal 
n.º 3581200401002376 e apensos, interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte.

O Tribunal Central Administrativo Norte, por acórdão proferido em 28 -06 -2012, julgou este Tri-
bunal incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso e declarou competente 
para esse efeito o Supremo Tribunal Administrativo.

Os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal, conforme o requerido pela ora Recorrente 
(cfr. fls. 214).

A Recorrente formulou as seguintes conclusões:
«A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de 

actos da órgão de execução fiscal e em consequência decide anular o acto de penhora, operado pela 
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Administração Fiscal, em 12.09.2011, no processo de execução fiscal n.º 3581200401002376 e apensos, 
por entender que a penhora foi efectivada por valor superior ao devido.

B. Ora, com o assim decidido, e salvo o devido respeito por melhor opinião, não pode a Fazenda 
Pública conformar -se, existindo erro de julgamento.

C. O órgão de execução fiscal procedeu à penhora do bem imóvel inscrito na matriz predial da 
freguesia de Ramalde, sob o art. 17361, fracção “AF”, pelo valor de €40.687,27, quando, na verdade, 
a reclamante, face à reversão operada, é responsável pelo pagamento €5.293,77 (quantia exequenda)

D. Tendo sido fixado pelo OEF o valor da garantia a prestar para efeitos da suspensão da execução 
no montante de €7.776,00.

E. Donde, o acto da penhora mostra -se excessivo no valor da diferença de €40.687,27 para o 
montante de € 7.776,00.

F. Diz o n.º 1 d artº 215º do CPPT que “Findo o) prazo posterior à citação sem ter sido efectuado 
o pagamento, procede -se à penhora.”

G. Assim entende a Fazenda Pública que o acto da penhora é legal, inquinando -se, somente, aquele 
acto na parte em que se revela excessiva.

H. Pelo que, tal consideração consequenciará a redução do objecto da penhora, mas nunca a 
revogação, melhor, a anulação do acto da penhora, como assim o entendeu o douto tribunal a quo.

I. A [designada pelo douto tribunal] revogação do acto da penhora só se mostraria correcta se 
aquele acto se mostrasse ilegal, o que não se verifica, mostrando -se tão só ilegalidade na extensão com 
que foi realizada a penhora.

J. Assim, o douto tribunal a quo errou ao determinar a revogação do acto da penhora, pois a con-
sequência legal a determinar por aquele tribunal, perante a ilegalidade do acto da penhora na parte em 
que a mesma se revela excessiva, seria a sua redução ao montante da divida a garantir.

K. E não o expurgo da ordem jurídica daquele acto de penhora por constar a aposição de quantia 
exequenda errada.

L. Na senda, aliás, do determinado no art. 217º do CPPT de que a penhora é feita somente nos 
bens suficientes para o pagamento da dívida exequenda e do acrescido,

M. Norma que é enformada pelos princípios da proporcionalidade, da necessidade e da adequação.
N. Cabe notar que o erro evidenciado no auto de penhora seria facilmente rectificado, através 

do procedimento de correcção de erros administração tributária, previsto nos artº 95º -A e segs. do 
CPPT,

O. Sequenciado de um pedido de rectificação dirigido à Conservatória de Regista Predial de Vila 
Nova de Gaia, nos termos determinados nos artºs 18º e 120 e segs. do Código de Registo predial,

P. Correcção que se mostra inviabilizada com a decisão do douto tribunal,
Q. e que nunca a reclamante/recorrida, por conveniência, pretendeu lançar mão.
R. Como se mostrou, já em momento anterior, com a apresentação de reclamação nos termos do 

disposto no art.º 276º e segs. do CPPT, o OEF se viu na impossibilidade de proceder à prática de actos 
processuais, como a rectificação do valor inscrito no auto de penhora.

S. Aliás, com esta decisão a Administração Tributária vê -se na impossibilidade de proceder à 
[correcta] rectificação do objecto da penhora ao montante da dívida em causa nos autos e, em seu lugar, 
vê -se na obrigação de anular o acto da penhora para, de seguida, ter de, porque a lei assim o exige, de 
proceder a [nova] penhora, do [mesmo] imóvel,

T. mas agora, com uma única diferença, a de que o valor da penhora é reduzido ao valor dos 
créditos tributários a garantir.

U. Pelo que, a Administração Tributária a decair seria somente pela parte em que o acto de penhora 
se revela excessiva e não pela totalidade, com a consequente anulação do acto de penhora.

V. Donde, entende a Fazenda Pública que o tribunal a quo errou no seu julgamento, devendo a 
sentença ser revogada.

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

2. Não foram apresentadas contra alegações.
3. O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu, a págs. 230, parecer remetendo para os termos 

do parecer do Ministério Público junto do TCAN o qual se pronunciou no sentido do provimento 
do recurso considerando que o tribunal a quo errou ao determinar a revogação do acto da penhora, 
pois a consequência legal a determinar por aquele tribunal, perante o erro do acto da penhora na 
parte em que a quantia exequenda se revela excessiva, seria a sua redução ao montante da dívida 
a garantir.

Concluiu o Exmº Procurador -Geral Adjunto propondo que seja concedido provimento ao recurso, 
revogando -se a sentença recorrida, e determinando -se a rectificação do acto de penhora e do respectivo 
registo na parte referente ao montante da quantia exequenda

4 – Com dispensa de vistos, dada natureza do processo, vêm os autos à conferência.
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5 – Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 
a decisão da causa:

«A) Corre termos no Serviço de Finanças do Vila Nova de Gaia 2 o processo de execução fis-
cal n.º 3581200401002376 e aps., em que é executada originária “Engevri — Eventos e Exposições, 
Lda.”, sendo a quantia exequenda aquando da reversão de € 128.154,64, cfr. processo de execução 
fiscal apenso aos autos.

B) Por despacho de 03 -02 -20011, foi aquela execução revertida contra a aqui Reclamante, cfr. teor 
do doc. de fls.449 do processo executivo, que aqui se dá por integralmente reproduzido.

C) A Reclamante foi citada na qualidade de revertida, para a execução fiscal, em 08 -02 -2011, 
cf. doc. de fls. 450 a 454 do processo executivo, que aqui se dá por integralmente reproduzido.

D) Em 12 -05 -2011 a Reclamante deduziu oposição à execução fiscal supra referida, cfr. teor do 
doc. de fls. 38 a 82 dos autos e 592 do processo executivo;

E) Em 09 -08 -2011 a Reclamante foi notificada para prestar garantia, face à apresentação da 
oposição à execução, cfr. teor do doc. de fls. 533 a 537 do processo executivo, que aqui se dá por 
integralmente reproduzido;

F) Em 16 -08 -2011, apresentou requerimento, solicitando que lhe fossem notificados os critérios 
que fundamentaram a fixação de garantia no valor de € 7.776 e não de € 5.293,77 (quantia exequenda), 
bem como os cálculos efectuados para o efeito, cfr. teor do doc. de fls. 538 a 540 do processo executivo, 
que aqui se dá por integralmente reproduzido.

G) Em 24 -08 -2011, a Reclamante foi notificada para prestar garantia, bem como dos cálculos 
efectuados pelo Serviço de Finanças para o valor fixado de € 7.776, cfr. teor do doc. de fls. 541 a 543 
do processo executivo, que aqui se dá por integralmente reproduzido;

H) Em 06 -09 -2011 a Reclamante endereçou ao Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 2 novo 
requerimento, solicitando que lhe fossem notificados todos os critérios que fundamentaram a fixação 
da garantia a prestar no concreto valor fixado e quais os cálculos completos efectuados para o efeito, 
cfr. teor do doc. de fls. 543 a 549 do processo executivo, que aqui se dá por integralmente reproduzido;

I) Em 12 -09 -2011 foi penhorado prédio urbano inscrito na matriz predial de Ramalde, Porto, com 
o n.º 7361 -AF, ao qual foi atribuído o valor de € 83.210 propriedade da executada, aqui Reclamante, 
tendo a mesma sido nomeada fiel depositária do mesmo, constando do auto de penhora a quantia exe-
quenda de € 40.687,27, cfr. teor do doc. de fls. 550 a 554 do processo executivo, que aqui se dá por 
integralmente reproduzido;

J) Por ofício datado de 13 -09 -2011, a executada foi notificada da sua nomeação como fiel depo-
sitária do bem penhorado supra referido, cfr. teor do doc. de fls. 555 do processo executivo, que aqui 
se dá por integralmente reproduzido.

L) Em 23 -09 -2011, a Reclamante apresentou no Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 2 a 
presente Reclamação, cf. teor do doc. de fls. 4 dos autos.

M) Em 13 -01 -2011 foi prestada informação no processo de execução supra referido, sobre a 
inexistência de bens da devedora originária para o pagamento da divida exequenda, cfr. teor do doc. 
de fls. 313 do processo executivo.

N) O Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 3 requereu o registo da penhora referida em 1), 
suportado pelo auto de penhora referido no mesmo item, cfr. teor do doc. de fls. 556 a 564 do processo 
executivo.

O) Foi prestada informação e consequente despacho de manutenção do, acto reclamado, pelo 
Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 2, cfr. teor do doc. de fls. 101 a 103 dos autos, que aqui se 
dá por integralmente reproduzido;

P) Por sentença data de 04 -08 -2008, foi a executada originária declarada insolvente, tendo sido, 
em 17 -03 -2009 encerrado o processo por insuficiência da massa, cfr. teor do doc. de fls. 275 a 283 do 
processo executivo;

IV. FACTOS NÃO PROVADOS
Inexistem, com interesse para decisão.»
6. Do mérito do recurso
6.1 A questão objecto do presente recurso consiste em saber se, mostrando -se a penhora efectu-

ada por um valor superior ao que está em execução, a penhora deve ser anulada ou apenas reduzida.
A decisão recorrida considerou que o órgão da execução fiscal procedeu à penhora pelo valor 

inscrito no respectivo auto  - € 40.687,27  - sendo a Reclamante, face à reversão operada, responsável 
pelo pagamento do valor de € 5.293,77.

Assim, e pelo facto de o órgão da execução fiscal alegar, na informação prestada nos autos, que se 
tratou de mero lapso de escrita por erro informático, concluiu a sentença recorrida que «não se entende 
porque esse lapso não foi devidamente corrigido, como competia, optando antes o serviço de finanças 
por manter uma penhora que foi efectivada por valor superior ao devido».
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Prosseguindo neste discurso argumentativo, concluiu o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
que «por tal motivo, a penhora em causa nos presentes autos é ilegal, devendo, por isso, ser revogada 
e devidamente corrigida».

Contra o assim decidido insurge -se a entidade recorrente alegando que o douto tribunal a quo 
errou ao determinar a revogação do acto da penhora, pois a consequência legal a determinar por aquele 
tribunal, perante a ilegalidade do acto da penhora na parte em que a mesma se revela excessiva, seria a 
sua redução ao montante da divida a garantir e não o expurgo da ordem jurídica daquele acto de penhora 
por constar a aposição de quantia exequenda errada.

Vejamos então.
6.2 Resulta do art. 217º do CPPT que “A penhora será feita somente nos bens suficientes para 

o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, mas, quando o produto dos bens penhorados for 
insuficiente para o pagamento da execução, esta prosseguirá em outros bens.”

Por sua vez o artº 199, nº4 do CPPT estipula que: “Vale como garantia para os efeitos do n.º 1 a 
penhora já feita sobre os bens necessários para assegurar o pagamento da dívida exequenda e acrescido 
ou a efectuar em bens nomeados para o efeito pelo executado no prazo referido no n.º 6.”

Destes normativos, e em obediência ao princípio da proporcionalidade parece resultar claro que 
a penhora, dada a sua natureza gravosa, deve limitar -se ao necessário para pagamento da divida exe-
quenda e do acrescido.

Este princípio determina, em primeiro lugar, que a penhora seja limitada a bens no valor neces-
sário e suficiente para assegurar o pagamento da quantia exequenda, e, ainda que a escolha dos bens a 
penhorar seja adequada a assegurar um mínimo de prejuízo ao executado, sem prejuízo do direito do 
exequente.(1)

Por outro lado, e relativamente a bens divisíveis, o princípio da proporcionalidade conduzirá 
a que a penhora deve incidir apenas sobre a parte necessária para assegurar o pagamento da quantia 
exequenda.

Como se disse no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 07.10.2009, recurso 
850/09, in www.dgsi.pt, visando a execução a satisfação coerciva do interesse do credor, não seria 
justo estar a exigir ao devedor um sacrifício superior ao necessário para garantir o cumprimento 
da obrigação.

E, sendo certo que a penhora limita o direito de propriedade e até de fruição dos bens, penhorar 
mais bens do que os necessários à satisfação do crédito e demais acréscimos representaria uma violência 
e um castigo para o património do devedor.

Daí disposições como as dos artºs 217º do CPPT e do artº 821º do Código de Processo Civil.
6.3 No caso dos autos resulta da informação do serviço de finanças a fls. 103 que apenas foi 

apurada a existência do referido bem imóvel que acabou por ser penhorado, não sendo conhecidos à 
recorrida outros bens.

Como se constata do probatório o imóvel penhorado tem o valor patrimonial de € 83.210 mani-
festamente superior ao necessário para pagamento da dívida exequenda (€ 5.293,77).

Trata -se, porém, de bem indivisível e único conhecido à recorrida, não tendo a mesma admitido 
ou indicado a existência de outros bens de menor valor.

Nesta perspectiva não se pode considerar que tenha havido excesso, pelo que o acto de penhora 
é legal.

Porém no caso há um manifesto erro quanto ao valor da quantia exequenda, constante do auto de 
penhora e do respectivo registo.

Com efeito, e como a própria recorrente admite, o órgão de execução fiscal procedeu à penhora, 
levada a registo, do bem imóvel inscrito na matriz predial da freguesia de Ramalde, sob o art.º 17361, 
fracção “AF”, pelo valor de €40.687,27, quando, na verdade, a recorrida, face à reversão operada, é 
responsável pelo pagamento €5.293,77 (quantia exequenda). (2)

Trata -se, contudo, de erro material que não inquina a validade do acto de penhora a ponto de se 
determinar a sua anulação.

O acto de penhora e o respectivo registo são legais, enfermando de erro apenas na parte que con-
cerne ao montante da quantia exequenda.

Facto que implica a sua rectificação, por determinação judicial, ou por iniciativa das partes, nos 
termos dos artºs 18º e 120º do Código de Registo Predial.

Deste modo, como bem salienta o Ministério Público junto Tribunal Central Administrativo Norte 
no seu parecer de fls. 207, o tribunal a quo errou ao determinar a revogação do acto da penhora, pois 
a consequência legal a determinar por aquele tribunal, perante o erro do acto da penhora na parte em 
que a quantia exequenda se revela excessiva, seria a sua redução ao montante da dívida a garantir, 
determinando -se a rectificação do acto de penhora e do respectivo registo na parte referente ao mon-
tante da quantia exequenda.

Daí que não possa manter -se a sentença recorrida que decidiu em contrário.
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7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença re-
corrida, e determinando -se a rectificação do acto de penhora e do respectivo registo na parte referente 
ao montante da quantia exequenda.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

(1) (Ver neste sentido Rui Duarte Morais, a Execução Fiscal, pag. 93.)
(2) (De notar que aqui não andou bem a Fazenda Pública e que o presente recurso é um claro exemplo de como não deve 

actuar a Administração Fiscal.
Como se constata da informação de fls. 102 e 103 já ali os serviços de finanças admitiam o erro na efectivação do registo 

de penhora.
E na contestação a RFP admitia também que o valor inscrito no auto de penhora era manifestamente desacertado, e 

que tal se devia a “erro informático” argumentando que tal lapso «podia ser, com facilidade, sanado através da instauração, 
a requerimento da reclamante, do procedimento de correcção dos erros da Administração Tributária, previsto nos termos do 
artº 95º -A do CPTT».

Tese que é retomada na conclusão N do presente recurso.
Ou seja perante um erro manifesto da sua responsabilidade a Administração Tributária endossa o ónus da respectiva 

sanação ao contribuinte, escudando -se na previsão do artº 95º A do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Ora, como bem se nota na sentença recorrida, não se entende porque é que esse lapso não foi devidamente corrigido, 

como competia, optando antes o serviços de finanças por manter uma penhora que foi efectivada por valor superior ao devido.
É que, como sublinha Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedimento e Processo Tributário anotado, vol. I, pag. 758, 

não há quaisquer razões que possam explicar que os lapsos materiais e erros manifestos não sejam corrigíveis oficiosamente 
por iniciativa da Administração Tributária.

Assim a restrição à legitimidade para requerer a correcção de erros ínsita no artº 95º -B do Código de Procedimento e 
Processo Tributário deverá entender -se como tendo por objectivo, apenas, impedir que particulares não interessados suscitem 
essa correcção.) 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Nulidade da sentença. Prescrição.

Sumário:

 I — Só pode ocorrer nulidade da sentença por omissão de pronúncia quando o juiz não 
toma posição sobre questão colocada pelas partes, não emite decisão no sentido 
de não poder dela tomar conhecimento nem indica razões para justificar essa 
abstenção de conhecimento, e da sentença também não resulta, de forma expressa 
ou implícita, que esse conhecimento tenha ficado prejudicado em face da solução 
dada ao litígio.

 II — Não se verifica, assim, nulidade por omissão de pronúncia se o juiz evoca razões 
para justificar a abstenção de conhecimento de questão que lhe foi colocada, 
mesmo que, segundo a sua tese tivesse cabimento ou fosse justificado o conheci-
mento dessa questão.

 III — A nulidade da sentença por violação da alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC 
só ocorre quando se verifica falta absoluta de fundamentação, e não quando a 
fundamentação enunciada é insuficiente, medíocre, contraditória ou errada.

 IV — O tribunal de recurso jurisdicional não está impedido de apreciar como erro de jul-
gamento aquilo que é apresentado pelo recorrente como nulidade da sentença — já 
que lhe cabe, na sua função jurisdicional, não apenas interpretar e aplicar a lei, 
mas também interpretar e apreciar correctamente, sem formalismo exagerados, os 
factos alegados, sendo livre na sua qualificação jurídica (artigo 664.º do CPC).

 V — Considerando como lícita a nova e oficiosa apreciação jurisdicional da questão 
da prescrição na instância judicial competente, bem andou a sentença recorrida 
ao decidir que perante este novo julgamento da questão ficava prejudicada a 
apreciação da validade formal da decisão que o órgão da execução fiscal proferira 
sobre a matéria.
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Processo n.º 862/12 -30.
Recorrente: Manuel dos Santos Marques Azevedo.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. MANUEL DOS SANTOS MARQUES DE AZEVEDO recorre da sentença proferida pelo 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que julgou improcedente a reclamação por si apresentada, 
ao abrigo do disposto nos arts. 276º.º e seguintes do CPPT, contra a decisão proferida pelo órgão de 
execução fiscal que, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 2550200401506234, indeferiu o 
pedido de declaração de prescrição da dívida exequenda.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. O ora recorrente deduziu reclamação da decisão do Exmo. Sr. Chefe do SE de Mangualde que 

não atendeu à prescrição invocada quanto ao tributo em causa nos autos.
2. Foi agora proferida douta sentença que julgou totalmente improcedente a reclamação apresen-

tada. Sucede que,
3. Não pode o recorrente conformar -se com a douta decisão proferida. Porquanto,
4. A douta sentença entrou, salvo o devido respeito, em insanável contradição e padece de omissão 

de pronúncia. Pois,
5. A douta decisão aqui em crise escusou -se a pronunciar -se sobre a invocada falta de fundamen-

tação do despacho reclamado, invocando, para tanto, possuir os elementos necessários para conhecer 
da prescrição. Sendo certo que,

6. A douta decisão considerou não se verificar a dita prescrição. Ora,
7. Diferentemente do plasmado na douta decisão, quando o Tribunal conhece da prescrição é que 

pode deixar de se pronunciar sobre as demais questões invocadas por manifesta inutilidade. Assim,
8. O facto de ter sido analisada a invocada prescrição, sem que, contudo, tenha a mesma sido 

reconhecida, não invalida o conhecimento da falta de fundamentação. Aliás,
9. O seu não conhecimento implica uma irremediável omissão de pronúncia. Pois,
10. A douta decisão recorrida não se pronuncia quanto à ausência da fundamentação do despacho 

recorrido. Pelo que,
11. A douta decisão é nula por falta de pronúncia, de acordo com o disposto nas alíneas b) e d) do 

n.º 1 do art. 668.2 do CPC e do art. 125.º do CPPT.
1.2. A Fazenda Pública, ora Recorrida, não apresentou contra -alegações.
1.3. O Meritíssimo juiz do Tribunal “a quo” sustentou a decisão nos seguintes termos:
«Considerando a sentença proferida nestes autos minimamente fundamentada, entendemos não 

haver lugar à reparação da mesma.
Quanto à alegada omissão de pronúncia, é nosso entendimento, com o devido respeito por opinião 

em contrário, que tal não ocorre, porquanto o vício da falta de fundamentação apontado pelo recorrente 
ao despacho do OEF encontra -se sanado com a fundamentação da sentença quanto à não verificação 
da excepção de prescrição, cujo conhecimento é oficioso.

Aliás, no que a este ponto diz respeito, na sentença consta o seguinte (pág. 07): “O que o Recla-
mante pretende com a Reclamação é que se declare a prescrição da dívida exequenda. Foi isso que 
pediu no requerimento que originou o despacho reclamado e também nesta reclamação. No entanto, o 
Reclamante, previamente ao alegado “mérito” defendeu a invalidade da decisão reclamada por “absoluta 
falta de fundamentação “. Analisando o que cumpre apreciar e a precedência das questões a conhecer, 
conjugada com o conhecimento oficioso da prescrição, veja -se artigo 175º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, entendendo que os autos fornecem elementos suficientes para dela se conhecer 
é o que se passará afazer, ficando a questão da alegada invalidade prejudicada”.».

1.4. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que não se 
verificavam as invocadas nulidades da sentença e que devia, por isso, ser negado provimento ao recurso.

1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
A) No SF de Mangualde corre contra o Reclamante a execução fiscal com o n.º 2550200401506234, 

com vista à cobrança coerciva de IVA do ano de 2002;
B) A citação da devedora originária, “Construções Manuel Azevedo, Ldª” ocorreu em 06/01/2005;
C) A devedora originária, apresentou reclamação graciosa em 03 -01 -2005;
D) Em 10 -09 -2005, a devedora originária procedeu à Impugnação Judicial da liquidação em 

execução nestes autos;
E) À Impugnação mencionada em D) coube o n.º 1352/05BEVIS, encontrando -se ainda pendente;
F) O executado, aqui reclamante, foi citado, na execução mencionada em A), em 28 -09 -2005, na 

qualidade de responsável subsidiário;
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G) Em 19 -09 -2005, o executado deduziu oposição judicial à execução mencionada em A), ainda 
pendente, com o n.2 1489/05BEVIS;

H) No âmbito da execução identificada em A), o Reclamante requereu, em 28 -12 -2005, a suspen-
são da execução através da prestação de garantia bancária n.º 137 -43.000024 -0 da Caixa Económica 
Montepio Geral, SA, datada de 17/11/2005;

I) A Garantia bancária referida na alínea F), datada de 17/11/2005, tinha o prazo de 2 (dois) anos;
J) Em 09 -03 -2006, foi proferido despacho, pelo Chefe do SF (competência delegada), a ordenar 

a suspensão dos autos, aludindo à apresentação da oposição mencionada em G);
K) No despacho mencionado em J), mais consta: “Tendo presente: 2. A existência de garantia 

bancária existente nos autos, ainda que limitada em termos temporais, e sem prejuízo de serem de-
senvolvidas as diligências de renovação próximo da data do seu vencimento; Nos termos do n.º 1 do 
art. 169º do CPPT, ordeno a suspensão dos autos.”;

L) Através do oficio n.º 4321, datado de 17 -10 -2007, foi notificado, pelo Serviço de Finanças, o 
mandatário (com conhecimento ao executado revertido) para que fosse prestada garantia idónea para 
suspensão do PEF identificado em A);

M) Na notificação mencionada em L) é feita a alusão a notificações anteriores, tendo sido junto 
as respectivas cópias;

N) No oficio mencionado em L) mais fez constar a AF que: “...atento ao preceituado no art. 183.º 
do CPPT e sob pena da mesma ser recusada, a garantia a apresentar não deve ser limitada no tempo.”;

O) Através do oficio 1342, de 24 -05 -2011, o SF notificou o ora reclamante para substituir no prazo 
de 15 dias a garantia bancária, então apresentada, por uma nova garantia, invocando a caducidade da 
garantia bancária mencionada na alínea H), datada de 17/11/2005 e apresentada em 28/12/2005;

P) A notificação mencionada em O) foi também efectuada na mesma data a coberto do ofício 
n.º 1343 ao mandatário do reclamante;

Q) Na notificação mencionada em O), o SF solicitou uma nova garantia susceptível de assegurar 
a divida e acrescido, no montante de € 115.095,41, sob pena de proceder de imediato à penhora de bens 
suficientes para pagamento da divida exequenda e do acrescido;

R) Na sequência vinda de referir, o Executado solicitou ao Exm.º Chefe do Serviço de Finanças 
de Mangualde, “...que declare a prescrição da dívida exequenda...”;

S) Na sequência do requerimento mencionado em R), foi proferido despacho em 04/07/2011, não 
reconhecendo a verificação da prescrição e reiterando a obrigação de prestação idónea. Destacando-
-se o seguinte teor: “... corroboro a não verificação da prescrição da dívida e ordeno a notificação do 
presente despacho reiterando a obrigatoriedade de prestar garantia idónea, sob pena de se remover a 
suspensão dos autos e o desencadeamento de todas as diligências legalmente definidas conducentes à 
constituição de garantia idónea para reposição da suspensão dos autos”;

T) O despacho mencionado em N) foi notificado ao executado a coberto do ofício n.º 1899, de 
04 -07 -2011, aí constando a indicação do meio de reacção correspondente;

U) O AR da notificação mencionada na alínea imediatamente anterior foi assinado em 06 -07 -2011;
V) A reclamação que deu origem aos presentes autos visa o despacho descrito em N), tendo sido 

enviada por correio em 2011/07/18 (segunda feira).
3. A questão que o Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a sentença re-

corrida, proferida pelo TAF de Viseu a fls. 212/224 dos autos, é nula à luz do disposto nas alíneas b) e 
d) do n.º 1 do art. 668.º do CPC e do análogo art. 125.º do CPPT.

Tendo em atenção que a alínea b) do n.º 1 do art. 668.º dispõe que é nula a sentença quando «não 
especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão», e que a alínea d) dispõe 
que é nula a sentença quando «o juiz deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar ou 
conheça de questões que não podia tomar conhecimento», há que olhar para o teor da sentença re-
corrida, proferida na reclamação que o executado deduziu com vista à anulação da decisão do órgão 
de execução fiscal de indeferimento do pedido de declaração de prescrição da dívida exequenda com 
fundamento em falta de fundamentação e violação de lei por verificação de todos os pressupostos de 
facto e de direito para a ocorrência da prescrição.

Segundo a sentença, «O que o Reclamante pretende com a Reclamação é que se declare a pres-
crição da dívida exequenda. Foi isso que pediu no requerimento que originou o despacho reclamado 
e também nesta reclamação. No entanto, o Reclamante, previamente ao alegado “mérito” defendeu a 
invalidade da decisão reclamada por “absoluta falta de fundamentação”.

Analisando o que cumpre apreciar e a precedência das questões a conhecer, conjugada com o 
conhecimento oficioso da prescrição, veja -se artigo 175.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, entendendo que os autos fornecem elementos suficientes para dela se conhecer, é o que se 
passará a fazer, ficando a questão da alegada invalidade prejudicada», razão porque se passou, de 
imediato, ao conhecimento da questão da prescrição da dívida exequenda e, tendo -se concluído que 
ela ainda não ocorrera, julgou -se improcedente a reclamação sem entrar na análise do vício de falta de 
fundamentação imputado ao acto reclamado.
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Na perspectiva do Recorrente, o Mmº Juiz terá incorrido em omissão de pronúncia ao ter -se es-
cusado a conhecer o vício de falta de fundamentação do acto impugnado e terá entrado em insanável 
contradição para justificar essa escusa, na medida em que tendo conhecido da prescrição, julgando -a não 
verificada, não podia deixar de conhecer daquela outra questão, já que ela não terá ficado prejudicada 
nos termos do disposto no art.º 660.º n.º 2 do CPC.

Como se sabe, a nulidade por omissão de pronúncia está directamente relacionada com o comando 
fixado n.º 2 do art. 660º do CPC – segundo o qual «o juiz deve resolver todas as questões que as partes 
tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução 
dada a outras» – servindo de cominação ao desrespeito desse preceito legal, razão por que na sentença 
devem ser conhecidas todas as questões que as partes tenham submetido à apreciação do tribunal, com 
excepção daquelas cuja decisão tenha ficado prejudicada pela solução dada a outras.

Por conseguinte, só pode ocorrer omissão de pronúncia quando o juiz não toma posição sobre 
questão colocada pelas partes, não emite decisão no sentido de não poder dela tomar conhecimento 
nem indica razões para justificar essa abstenção de conhecimento, e da sentença também não resulta, 
de forma expressa ou implícita, que esse conhecimento tenha ficado prejudicado em face da solução 
dada ao litígio.

Não se verifica, assim, nulidade por omissão de pronúncia se o juiz evoca razões para justificar 
a abstenção de conhecimento de questões que lhe foram colocadas, mesmo que, segundo a sua tese 
(jurídica ou não jurídica), tivesse cabimento ou fosse justificado o conhecimento dessas questões.

Na verdade, como tem sido repetidamente afirmado pela jurisprudência, quando 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. Esta só ocorrerá nos casos em que o Tribunal, pura e simplesmente, não tome 
posição sobre questão de que devesse conhecer, inclusivamente não decidindo explicitamente que não 
pode dela tomar conhecimento – cfr., entre outros, os acórdãos do STA proferidos em 1/09/2004, em 
10/03/2005 e em 11/09/2007, nos processos n.º 0868/04, n.º 046862, e n.º 0898/06, respectivamente.

No caso em apreço, o Mmº Juiz deixou explicado que começaria pela apreciação da matéria de 
conhecimento oficioso relativa à prescrição da dívida exequenda, e expressou o entendimento de que 
esse conhecimento tornaria inútil, por prejudicialidade, a apreciação do vício de falta de fundamenta-
ção imputado ao acto reclamado. Ou seja, o Mmº Juiz emitiu um julgamento quanto ao vício de falta 
de fundamentação, ainda que recusando a sua apreciação com base em certa fundamentação jurídica 
que aduziu.

Tal julgamento pode, é certo, como qualquer decisão de um tribunal, mostrar -se errado – e daí 
a existência no sistema legal de recursos com vista à correcção de tais erros – mas o que não pode é 
dizer -se que a sentença padece de omissão de pronúncia.

Não se verifica, portanto, tal nulidade.
Como não se verifica, igualmente, a nulidade da sentença por violação da alínea b) do n.º 1 do 

art.º 668.º do CPC, já que, como vem entendendo uniformemente a doutrina (1) e a jurisprudência (2), tal 
nulidade só ocorre quando se verifica falta absoluta de fundamentação, e não quando a fundamentação 
enunciada é insuficiente, medíocre, contraditória ou errada,

Como ensina ALBERTO DOS REIS, na obra citada, «Há que distinguir cuidadosamente a falta 
absoluta de motivação da motivação deficiente, medíocre ou errada. O que a lei considera nulidade 
é a falta absoluta de motivação; a insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie diferente, 
afecta o valor doutrinal da sentença, sujeita -a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas 
não produz nulidade. Por falta absoluta de motivação deve entender -se a ausência total de fundamentos 
de direito e de facto.»

Ora, como se viu, a sentença contém a motivação que levou o julgador a abster -se de conhecer 
do referido vício, pelo que não existe falta de fundamentação. Se, eventualmente, essa motivação é 
contraditória e/ou desacertada, estar -se -á perante erro de julgamento e não de nulidade da sentença por 
falta de fundamentação.

Razão por que também não se verifica esta nulidade.
Não estando, porém, este tribunal de recurso impedido de apreciar como erro de julgamento 

aquilo que é apresentado pelo recorrente como nulidade da sentença – já que lhe cabe, na sua função 
jurisdicional, não apenas interpretar e aplicar a lei, mas também interpretar e apreciar correctamente, 
sem formalismo exagerados, os factos alegados, sendo livre na sua qualificação jurídica (art. 664º do 
CPC) (3) – e visto que se deve considerar como implicitamente invocado o erro de julgamento – pois o 
recorrente alegou que, ao contrário do decidido, só a procedência da questão da prescrição seria susceptí-
vel de levar à inutilidade do conhecimento do vício de falta de fundamentação, e não já a improcedência 
dessa questão, assim sustentando a “insanável contradição” de que padeceria a sentença e o “manifesto 
erro” em que se teria incorrido – cumpre examinar a matéria alegada na apontada perspectiva.

Como se viu, o acto reclamado era constituído pela decisão do órgão de execução fiscal que inde-
feriu o pedido de declaração de prescrição da dívida exequenda com base em falta de fundamentação 
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dessa decisão e violação de lei por verificação de todos os pressupostos de facto e de direito para a 
ocorrência desse facto jurídico extintivo da dívida.

O Mmº Juiz do tribunal “a quo”, em vez de apreciar os vícios imputados ao acto reclamado, 
considerou que podia e devia julgar de novo e oficiosamente a questão da prescrição, por se tratar de 
matéria de conhecimento oficioso à luz do artigo 175.º do CPPT.

Ora, considerando que o tribunal pode, efectivamente, conhecer oficiosamente a questão da prescri-
ção da dívida tributária, mesmo em sede de reclamação deduzida ao abrigo do disposto nos artigos 276.º 
e segs. do CPPT e ainda que o objecto da reclamação nada tenha a ver com a prescrição nem a questão 
tenha sido previamente colocada ao órgão da execução fiscal; e visto que, no caso vertente, o Mmº 
Juiz entendeu, e bem, que face a esse poder de conhecimento oficioso não estava limitado à apreciação 
da legalidade da decisão reclamada, podendo, antes, proceder a um novo julgamento, sobrepondo -se, 
assim, ao órgão da execução na apreciação e decisão da matéria, é manifesto que o conhecimento dos 
vícios imputados à decisão do órgão da execução fiscal ficaram prejudicados pelo novo julgamento 
efectuado pelo Juiz do tribunal tributário.

Em suma, considerando como lícita esta nova e oficiosa apreciação jurisdicional da questão da 
prescrição na instância judicial competente, bem andou a sentença recorrida ao decidir que perante 
este novo julgamento da questão ficava prejudicada a apreciação da validade formal da decisão que o 
órgão da execução fiscal proferira sobre a matéria.

Nesta conformidade, a douta sentença recorrida não merece a censura que lhe é dirigida, impro-
cedendo todas as conclusões do recurso.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva  — 
Lino Ribeiro.

(1) (Cfr. ALBERTO DOS REIS, in Código de Processo Civil Anotado, volume V, página 140.)
(2) (Cfr., entre muitos outros, os acórdãos proferidos pelo STA em 10 -10 -90, no proc. n.º 11946, em 31 -1 -90, no 

proc. n.º 11921, em 29 -5 -91, no proc. n.º 24722, em 22 -2 -1995, no proc. n.º 18494, em 5 -2 -1997, no proc. n.º 21024, em 
12 -7 -2000, no proc. n.º 25056, em 21 -1 -2003, no proc. n.º 633/02, em 14 -7 -2008, no proc. n.º 510/08, e em 3 -12 -2008, no 
proc. n.º 540/08.)

(3) (Neste sentido, entre outros, o Acórdão do Pleno da Secção de CA, proferido em 24/05/2005, no proc. n.º 046592.) 

 Acórdão 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Poderes de cognição do Supremo Tribunal Administrativo. Ampliação da matéria de 
facto.

Sumário:

Tendo a primeira instância decidido a questão de direito suscitada pela impugnante 
sem antes estabelecer a precisa situação de facto subjacente, é de determinar a 
ampliação da matéria de facto, uma vez que o Supremo Tribunal Administrativo, 
como Tribunal de revista, carece de poderes de cognição em sede de facto.

Processo n.º 880/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Sociedade Agrícola Imobiliária da Quinta S. Paio, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. A Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Lda., identificada nos autos, recla-

mou, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, do despacho do Chefe de Serviço de Finanças 
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de Vila Real 1, que ordenou a penhora de rendas, tendo o Tribunal julgado verificada a prescrição da 
dívida, com a consequente extinção da execução.

2. Não se conformando, a Fazenda Pública recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte, 
apresentando as respectivas alegações, das quais formulou as seguintes conclusões:

“1ª — A prescrição em geral, assenta em razões de segurança e certeza jurídicas, a par da sanção 
pela inércia do credor que negligencia a promoção da cobrança electiva do seu crédito;

2ª — Sendo o crédito tributário, por natureza e por definição legal, indisponível, na prescrição 
de dívidas tributárias, a inércia do credor é meramente residual e excepcional;

3ª — Com a LGT, adoptou -se uma solução mais ajustada ao equilíbrio dos interesses do credor 
e do devedor, introduzindo -se causas de suspensão da prescrição, cfr. artº 49º;

4ª — Se para determinação do prazo de prescrição aplicável, em caso de sucessão de prazos 
legais diferentes, é necessário fazer uso do disposto no artigo 297.º do CC, já na determinação das 
causas de interrupção e de suspensão, é aplicável a legislação em vigor ao tempo da sua ocorrência, 
nos termos do artigo 12.º do CC;

5ª — Todas as causas de suspensão são desencadeadas por iniciativa do devedor e conduzem, 
inelutavelmente, à suspensão do processo de execução fiscal, impedindo assim, que o credor prossiga 
a cobrança da dívida, por determinação legal;

6ª — As reclamações graciosas, deduzidas contra as liquidações de Sisa de 1992 e de 1995, em 
plena vigência da LGT, determinam a interrupção e a suspensão da contagem do prazo de prescrição, 
desde a sua interposição até ao dia seguinte aquele em que terminou a discussão da legalidade de 
tais liquidações;

7ª — O recurso hierárquico deduzido na sequência do indeferimento expresso da reclamação 
graciosa, mantém o efeito suspensivo do curso da prescrição, na justa medida em que suspensa continua 
a execução fiscal, garantida através de penhora de imóvel;

8ª — No caso dos autos, a prescrição interrompeu -se no dia 18/2/2000 com as reclamações gra-
ciosas e, com base na mesma causa, esteve suspensa entre aquele dia e 3/1/2008, data do indeferimento 
do recurso hierárquico, pelo que, na data da penhora de créditos de montante suficiente para extinção 
da execução só se haviam completado 3 anos, 8 meses e 20 dias do prazo de dez anos de prescrição;

9ª — A sentença que declarou verificada a prescrição, tendo em conta apenas e só o quadro 
normativo resultante do CPT, sem atender ao efeito interruptivo e suspensivo da reclamação graciosa, 
seguida de recurso hierárquico e acompanhada de garantia para suspensão da execução, violou o 
artigo 49.º da LGT.

Nestes termos, e nos mais que serão por esse Tribunal, doutamente supridos, deve o presente 
recurso ser julgado procedente, com as legais consequências, nomeadamente a revogação da sentença 
e, caso se entenda que o processo contém todos os elementos necessários, decisão sobre o objecto da 
causa, nos termos do n.º 2 do artº 715º do CPC”.

3. A recorrida Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Lda. produziu contra-
-alegações, das quais se extraem as seguintes conclusões:

“PRIMEIRO
Consistindo a questão em análise deste recurso, como consiste, numa questão meramente de 

direito, ele recurso deveria ter sido interposto para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo, e não, como foi, para o Tribunal Central Administrativo Norte (artigo 280º, 
do C.P.P.T.).

SEGUNDO
Tribunal Central Administrativo Norte este que é pois hierarquicamente incompetente para do 

recurso em questão conhecer (artigos 2º -e), do C.P.P.T e 71º e 72º, do C.P.C.)
TERCEIRO
Trata -se de unia incompetência absoluta, que aqui vai tempestivamente arguida, por quem para 

isso tem legitimidade (artigos 2º -e), do C.P.P.T. e 102º, do C.P.C.), determinativa da absolvição da 
recorrida SOCIEDADE AGRÍCOLA E IMOBILIÁRIA DA QUINTA DE S. PAIO LDA desta instância 
de recurso, ou então do indeferimento dele recurso (artigos 2º -e), do C.P.P.T. e 105º -1, do C.P.C.), o 
que se peticiona.

QUARTO
Se, contra o que se espera assim não for entendido, então, e muito embora sem prescindir deverá 

ser considerada prescrita a quantia exequenda na execução fiscal em causa, improcedendo pois o 
recurso, e mantendo -se a aliás douta sentença de 1ª instância recorrida.

Assim decidindo, como, temos a certeza não poderá deixar de suceder, farão V. Exas., Eméritos 
Senhores Doutores Juízes Desembargadores do Tribunal Central Administrativo Norte, a mais justa 
justiça, que aliás soem habitualmente fazer, pelo que a isso nos têm sistematicamente habituado.

4. Por Acórdão do TCAN, de fls. 344 e segs. ficou decidido julgar aquele Tribunal incompetente 
em razão da hierarquia para conhecer do recurso e competente a Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo.
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5. Remetidos os autos ao STA, o Exmo. Magistrado do Ministério Público pronunciou -se no 
sentido de o recurso não merecer provimento.

6. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
“1. Em 16/12/1999 foi instaurado contra a Reclamante processo de execução fiscal por dívidas 

de sisa referentes aos anos de 1992 e 1995 — fls. 1 do PA
2. Em 20/12/1999 a Reclamante foi citada — fls. 4 do PA;
3. Em 18/2/2000 apresentou reclamações graciosas;
4. Em 23/12/2003 foram indeferidas;
5. Em 5/2/2004 a Reclamante apresentou recurso hierárquico, que veio a ser indeferido em 

3/1/2008 — fls. 391 e art.º 8 da contestação;
6. Antes, em 21/10/2004 a Reclamante foi notificada da penhora do prédio correspondente ao 

artigo 215 da freguesia de S. Dinis, efectuada em 18/10/2004;
7. Em 2/11/2004 a Reclamante apresentou reclamação da decisão do órgão de execução fiscal 

relativa àquela penhora, que foi julgada procedente por sentença de 22/6/2005;
8. Em 30/1/2007 foi ordenada o levantamento da penhora;
9. Em 28/9/2007 a AT penhorou o prédio correspondente ao art.º 1260 da freguesia de Moucos;
10. Em 2/10/2007 a Reclamante foi notificada;
11. Em 16/10/2007 a Reclamante apresentou reclamação da decisão do órgão de execução fiscal 

referente à dita penhora;
12. Em 31/10/2007 foi proferida decisão pelo TAF a qual determinou que a reclamação apenas 

subisse a final após a realização da venda do artigo penhorado;
13. Em 17/10/2011, mas por ofício datado de 8/10/2011, a Reclamante foi notificada de penhora 

de rendas em — fls. 21 e contestação;
14. Esta acção deu entrada em 27/10/2011.
Para além das fls. que se indicaram, cfr. fls. 391 e 392 do PA”.
2 - DE DIREITO
2.1. Questões a apreciar e decidir
A Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Ldª, executada no processo 

2496199901009869, deduziu reclamação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, da deci-
são do órgão de execução fiscal, Serviço de Finanças de Vila Real, que ordenou a penhora de rendas 
destinada a satisfazer o pagamento coercivo da dívida exequenda e acréscimos legais, relativa a imposto 
de Sisa dos anos 1992 e 1995.

Por sentença proferida, em 28/2/2012, aquele Tribunal julgou verificada a prescrição por dívidas 
com a consequente extinção da execução.

Para tanto ponderou o Mmº Juiz “a quo”:
““A execução subjacente à Reclamação de despacho de penhora de rendas reporta -se a dívida 

de Sisa dos anos de 1992 e 1995.
À data dos factos estava em vigor o CPT, que, no art.º 34.º, n.º 2, dispunha que o prazo de pres-

crição se contava desde o início do ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto tributário.
A situação real e concreta que a lei pretende atingir — facto tributário  - ocorreu em 1992 e 1995.
Entretanto em 1/1/99 entrou em vigor a Lei Geral Tributária que, no art.º 48.º, n.º 1, reduziu esse 

prazo prescricional para 8 anos.
Dispõe, porém, o art.º 297º, n.º 1 do CC que “a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um 

prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em 
curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei 
antiga, falte menos tempo para o prazo se completar”.

Sendo assim e fazendo aplicação do estabelecido neste preceito legal ao caso em apreço, à data 
da entrada em vigor da LGT estavam decorridos 6 anos do prazo prescricional, faltando oito anos se se 
aplicasse a LGT, e quatro anos se se aplicasse o CPT (para o imposto de 1992); e estavam decorridos 
3 anos, faltando oito anos se se aplicasse a LGT, e sete anos se se aplicasse o CPT — relativamente 
ao imposto de 1995.

De acordo com o citado art.º 297º, há -de ser aqui aplicável o regime fixado no CPT, contando -se 
esse prazo desde 1/1/96, terminando, portanto, em 31/12/05  - se não sofrer interrupções.

Estabelece, contudo, o citado art.º 34º, n.º 3 que “(…) a instauração da execução interrompe 
a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por facto não imputável ao 
contribuinte durante mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período 
ao que tiver decorrido até à data da autuação”.
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No caso sub iudice é certo que ocorreu uma interrupção com a instauração da execução em 
16/12/1999.

Contudo, desde 18/2/2000 (data em que a Reclamante apresentou reclamações graciosas) até 
23/12/2003 (data em que foram indeferidas) o processo esteve parado por facto não imputável ao 
contribuinte. Ou seja, estando parado mais de um ano somar -se -á o tempo que decorreu após esse 
período de um ano (portanto, desde 19/2/2001 até à presente data) ao que tiver decorrido até à data 
da instauração da execução, ou seja de 1/1/1996 até 16/12/1999.

Feitas as contas o prazo de prescrição da divida de Sisa referente ao ano de 1995 já prescreveu, 
e, por maioria de razão, também o relativo ao do ano de 1992.

Assim, se a dívida está prescrita não se justifica penhora que a garanta”.
Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública, com base, em síntese, nos seguintes 

argumentos:
 - A sentença recorrida não atendeu ao efeito suspensivo e interruptivo da reclamação graciosa 

seguida de recurso hierárquico e acompanhada de garantia para suspensão da execução, com violação 
do art. 49º da LGT

“(…), a prescrição interrompeu -se no dia 18/2/2000 com as reclamações graciosas e, com base 
na mesma causa, esteve suspensa entre aquele dia e 3/1/2008, data do indeferimento do recurso hierár-
quico, pelo que, na data da penhora de créditos de montante suficiente para extinção da execução só se 
haviam completado 3 anos, 8 meses e 20 dias do prazo de dez anos de prescrição”.

Em face das conclusões da recorrente que delimitam o objecto do presente recurso, nos termos do 
estatuído nos arts. 684º, nº3, e 685º -A/1, do CPC, a questão sub judice traduz -se em saber se ocorreu 
a prescrição das dívidas exequendas relativas a SISA dos anos de 1992 e 1995”.

2.2. Da prescrição da dívida exequenda
1. No caso em apreço, tanto quanto resulta da fundamentação da sentença recorrida, o Mmº Juiz 

“a quo” considerou as dívidas exequendas prescritas por aplicação exclusiva do quadro normativo 
constante do CPT, não dando relevo a factos ocorridos na vigência da LGT e com efeitos suspensivos 
e interruptivos do curso da prescrição.

Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública, porquanto os prazos de prescrição de 
10 anos, por aplicação do CPT, iniciados a partir de Janeiro de 1993 (para a dívida de 1992) e Janeiro 
de 1996 (para a dívida de 1996), terminariam em 2003 e 2006, respectivamente.

Assim sendo, neste aspecto particular, não podemos deixar de dar razão à recorrente, tendo em 
conta a jurisprudência firme e reiterada deste Supremo Tribunal, vertida, entre outros, no Acórdão de 
3/8/2011, proc n.º 639/11, segundo a qual “o facto de ser aplicável o disposto no artigo 34º do C.P.T. 
relativamente ao prazo de prescrição (10 anos) não implica que seja este (em exclusivo) o regime a 
considerar no que respeita às causas de interrupção e suspensão da prescrição, porquanto as causas 
concretamente atendíveis para a contagem do prazo de prescrição serão as previstas na lei vigente à 
data da respectiva ocorrência, em conformidade com a regra consagrada no n.º 2 do artigo 12º do C.C., 
não sendo aplicável o artigo 297º do C.C. em virtude deste preceito apenas se referir à lei que altere o 
prazo e não a tudo o mais que releve para o seu decurso”.

Do elenco dos factos provados, os ocorridos em plena vigência da LGT e com interesse para o 
prazo de prescrição são os seguintes:

1. Em 16/12/1999 foi instaurado contra a Reclamante processo de execução fiscal por dívidas de 
sisa referentes aos anos de 1992 e 1995 — fls. 1 do PA

2. Em 20/12/1999 a Reclamante foi citada — fls. 4 do PA;
3. Em 18/2/2000 apresentou reclamações graciosas;
4. Em 23/12/2003 foram indeferidas;
5. Em 5/2/2004 a Reclamante apresentou recurso hierárquico, que veio a ser indeferido em 

3/1/2008 — fls. 391 e art.º 8 da contestação;
6.Em 17/10/2011, mas por ofício datado de 8/10/2011, a Reclamante foi notificada da penhora 

de rendas.
Resulta desta forma do probatório que as situações passíveis de possuir efeitos suspensivos e/ ou 

interruptivos tiveram início em 20/12/1999, pelo que para efeitos de causas de interrupção e de suspensão 
é aplicável o regime previsto no art. 49º da LGT, nas suas várias redacções, sem prejuízo de se manter 
aplicável o C.P.T., no que respeita ao quantum do prazo prescricional e ao seu termo inicial.

2. Não se discutindo a aplicabilidade, ao caso, do prazo de 10 anos previsto no CPT, vejamos se 
esse prazo de prescrição já ocorreu.

Em face do regime da LGT ocorreram os seguintes factos com consequências interruptivas da 
prescrição:

 - Em 20/12/1999 com a citação da reclamante;
 - Em 18/2/2000 com a apresentação das reclamações graciosas;



2673

 - Em 5/2/2004 com a apresentação do Recurso hierárquico;
Na sentença recorrida foi considerado como primeiro facto interruptivo a instauração da execução 

em 12/2/2000, mas como já estava em vigor a LTG, segundo a redacção dada ao art. 49º, nºs 1 e 3, 
pela Lei n.º 100/99, de 26 de Junho, a instauração da execução deixou de constituir causa interruptiva 
do prazo de prescrição.

Assim, o conteúdo dos mencionados preceitos passou a ser o seguinte:

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.»

Posteriormente, a Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 49º da LGT, os quais 
ficaram a ter a seguinte redacção:

«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

Tendo presente o mencionado quadro legal, começando pela dívida de 1992, o início da contagem 
do prazo de 10 anos inicia -se em Janeiro de 1993 e terminaria em Janeiro de 2002.

Mas, entretanto, o prazo de prescrição interrompe -se com a citação em 20/12/1999.
Como se pode ler, entre outros, no Acórdão deste Supremo Tribunal de 12/8/2009, proc n.º 748/2009, 

“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 326º, 
n.º 1, e 327º, nº1, do CC.”

Acontece que com a reclamação graciosa, em 18/2/2000, e o recurso hierárquico, em 5/2/2004, 
surgiram outras causas de interrupção da prescrição, constituindo jurisprudência reiterada deste Supremo 
Tribunal vazada, entre outros, no Acórdão atrás mencionado, que, sendo anteriores à entrada em vigor 
da nova redacção do n.º 3 do art. 49º da LGT, introduzidas pelo art. 89º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de 
Dezembro, devem todas elas ser consideradas.

No sentido apontado, pode ler -se, no ponto III do Sumário do Acórdão de 12/8/2009, “A redacção 
actual do n.º 3 do artigo 49º 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”.

Ocorrendo a segunda causa de prescrição (reclamação) é eliminado o tempo decorrido deste 
novo prazo e a prescrição não corre até ao termo do processo, se este não estiver parado, por facto 
não imputável ao contribuinte, por período superior a um ano, elemento decisivo para a contagem da 
prescrição (1).

Com efeito, como ficou consignado no Acórdão de 8/6/2011, proc n.º 174/11, no seguimento de 
jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal, “face ao n.º 2 do art. 49º 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 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”.

No mesmo sentido, pode ler -se no Acórdão deste Supremo Tribunal, “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”.

Face a este duplo efeito do facto interruptivo (um efeito instantâneo, que determina a inutilização 
para a prescrição do prazo decorrido até à sua verificação  - cfr. o n.º 1 do art. 326º do CCivil) e um 
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efeito suspensivo (que determina que o novo prazo só começa a correr após a decisão que puser termo 
ao processo  - cfr. Ibidem, p. 57)”

Aplicando o exposto ao caso em apreço, tendo “as causas de interrupção posteriores à primeira 
o seu efeito próprio, independentemente de ter ou não ocorrido qualquer outra interrupção”, haveria 
que ter em conta os efeitos interruptivos ocasionados quer com a reclamação (18/2/2000) quer com o 
recurso hierárquico (5/2/2004), com o inerente efeito interruptivo.

Assim sendo, além da eliminação do tempo decorrido, a prescrição não decorreria entre 18/2/2000 
a 23/12/2003, data do indeferimento da reclamação e 5/2/2004 e 3/1/2008, data do indeferimento do 
recurso hierárquico.

No caso da paragem do processo por mais de um ano, por facto não imputável ao contribuinte, “a 
primeira causa interruptiva da prescrição passa a ter efeito suspensivo da prescrição, obstando ao seu 
decurso entre o momento da instauração do processo e o momento em que se completou esse ano de 
paragem do processo” (2), e assim sucessivamente.

3. Em face do exposto, voltando à análise da primeira causa de interrupção, a citação em 20/12/1999, 
por aplicação da jurisprudência e doutrina mencionadas, há que ter em conta o seu efeito interruptivo, 
consubstanciado quer na eliminação para a prescrição do tempo decorrido desde Janeiro de 1993, quer 
no impedimento do decurso do prazo da prescrição até ao trânsito em julgado da decisão que puser 
termo à execução, data a partir da qual se começa a contar novo prazo da prescrição (10 anos). Isto só 
não será assim se o processo de execução esteve parado por mais de um ano por facto não imputável 
ao contribuinte, situação em que os efeitos interruptivos seriam transmutados em suspensivos (3).

Por conseguinte, outra poderá ser a solução se o processo tiver estado parado por facto não impu-
tável ao contribuinte, por período superior a um ano, facto que que não foi tido em conta pelo Mmº Juiz 
“a quo” nem consta do probatório.

Por outro lado, embora na fundamentação da sentença recorrida se diga, a dado passo, tendo por 
referência a reclamação, que o processo esteve parado por mais de um ano, por facto não imputável ao 
contribuinte, nenhuma factualidade se julgou provada quanto a essa matéria.

Por seu turno, alega a Fazenda Pública que “a prescrição interrompeu -se no dia 18/2/2000 com 
as reclamações graciosas e, com base na mesma causa, esteve suspensa entre aquele dia e 3/1/2008, 
data do indeferimento do recurso hierárquico, pelo que, na data da penhora de créditos de montante 
suficiente para extinção da execução só se haviam completado 3 anos, 8 meses e 20 dias do prazo de 
dez anos de prescrição”.

Ora, a reclamação e o recurso hierárquico só por si não suspendem a contagem do prazo de 
prescrição, mas apenas quando associado à paragem do processo de execução fiscal, nos termos do 
disposto no n.º 3 do art. 49º da LGT, o que se verifica quando além da dedução da reclamação ou do 
recurso hierárquico tiver sido prestada garantia ou realizada penhora de bens suficientes par garantira 
a dívida exequenda e o acrescido.

Como se pode ler no Acórdão do STA de 14/9/2011, proc n.º 1010/10, com as necessárias adapta-
ções, porque centrado na impugnação judicial, “Uma vez constituída ou prestada garantia ou realizada 
penhora de bens suficientes para garantia do pagamento da dívida e acrescido, aliada à pendência de 
processo de impugnação judicial, fica legalmente suspensa a execução fiscal até à decisão do pleito, e 
esta suspensão determina, por sua vez, a suspensão do próprio prazo de prescrição que esteja em curso 
ou daquele que houvesse de reiniciar -se por virtude da cessação de efeito interruptivo da prescrição”.

Acontece que, no caso sub judice, além da omissão quanto a eventual paragem do processo de 
execução fiscal, também não se percebe qual a relação entre as penhoras referidas no probatório (pon-
tos 6 e 9) e a sua repercussão no processo de execução fiscal.

Em suma, se atentarmos nos factos dados como provados pelo Mmº Juiz “a quo” verificamos 
que há, efectivamente, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão da 
prescrição, não dispondo este Tribunal de recurso de base factual para o decidir.

Com efeito, tendo em conta o quadro jurídico atrás exposto, torna -se necessário apurar se após 
a citação o processo de execução fiscal esteve parado por facto não imputável ao contribuinte e, se a 
resposta for positiva, entre que datas. Importa também averiguar se a reclamação e o recurso hierár-
quico foram ou não acompanhados de prestação de garantia e qual a relação com a penhora de 2004, 
em especial, saber se esta cobria a totalidade da dívida. Finalmente, também não consta do probatório 
se a reclamação esteve parada e em que período e o mesmo se diga do recurso hierárquico.

Sobre todas estas questões se imporia que a sentença recorrida emitisse um juízo probatório 
fundamentado, na ausência do qual este Tribunal não dispõe de poderes para decidir o recurso por o 
mesmo pressupor uma realidade de facto que não está pré -estabelecida, nem aqui pode estabelecer -se, 
por carecer de poderes de cognição em sede matéria de facto.

Há assim, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão do aspecto 
jurídico da causa, que impõe a necessidade de ampliação da matéria de facto.
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III - DECISÃO
Nestes termos acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art. 729º do CPC, revogar a 
sentença impugnada, 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.

Custas pela recorrida.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Fran-
cisco Rothes.

(1) (Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, p. 74.)
(2) (Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., p. 76.)
(3) (Neste sentido, cfr. o Acórdão do STA proc n.º 504/2012, que aborda situação similar.) 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Prescrição. Causas interruptivas e suspensivas.

Sumário:

 I — 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, devem todos elas se con-
sideradas autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo, desde 
que susceptíveis de influir no seu decurso.

 II — Apesar do n.º 2 do artigo 49.º da LGT ter sido revogado pela Lei n.º 53.º -A/2006, 
pela regra do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, aos factos interruptivos e sus-
pensivos da prescrição são aplicáveis as normas vigentes à data em que tiverem 
ocorrido, pelo que tal norma continua a ser aplicada aos factos interruptivos 
pretéritos cujo período de paragem do processo se completou antes a entrada em 
vigor da nova lei.

 III — A degradação em suspensivo do efeito interruptivo da dedução de impugnação 
judicial, no caso de paragem do processo por mais de um ano por facto não im-
putável ao contribuinte (n.º 2 do artigo 49.º da LGT  - antes de 1/1/2007), não tem 
influência no decurso do prazo de prescrição no caso de ocorrer anterior citação 
para a execução fiscal, já que esta configura facto com potencialidade interruptiva 
para, por si só, eliminar o período decorrido anteriormente e obstar ao decurso 
da prescrição até ao trânsito em julgado da decisão que venha a pôr termo ao 
processo.

 IV — Se, ao abrigo do artigo 169.º do CPPT, a execução fiscal se encontra suspensa em 
virtude de impugnação e penhora de bens suficientes, essa paragem, que só pode 
ser imputável a quem reclamou, não pode relevar para efeitos de transformação 
do efeito interruptivo da citação em efeito suspensivo, pois, em face do disposto 
no n.º 3 do artigo 49.º da LGT, a prescrição também se suspende com a paragem 
da execução.

Processo n.º 883/12 -30.
Recorrente: Automecânica da Confraria, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1 Automecânica da Confraria, Lda, com os demais sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional 
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou improcedente a reclamação que, 
ao abrigo do artigo 276º do CPPT, efectuou do despacho do Chefe de Finanças de Leiria que indeferiu 
o pedido de declaração de prescrição da dívida exequenda.
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Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. Salvo o devido respeito, não assiste qualquer razão ao douto Tribunal “a quo” que fundamente 

o não reconhecimento da prescrição da divida exequenda, o qual confunde o inconfundível: processo 
de execução fiscal com o processo de impugnação judicial.

2. O que está em causa nos autos e que é factor determinante para que a divida exequenda seja 
declarada prescrita é a paragem não imputável ao contribuinte por mais de um ano do processo de 
impugnação judicial, sob pena de, se tal suceder  - como foi o caso dos autos  - o prazo de prescrição 
voltar a correr.

3. “… se posteriormente a essa suspensão se verificou uma paragem do processo de impugnação 
judicial, por período superior a um ano, por motivo não imputável ao contribuinte, recomeçar -se -á 
a contar o prazo de prescrição acrescido do período de tempo que decorreu antes da instauração da 
execução fiscal, pois, a paragem do processo de execução fiscal derivada da pendência da impugna-
ção judicial não pode ser imputada ao contribuinte se não é a este imputável a paragem deste último 
processo (…)” aqui, repete -se a responsabilidade é do Estado, a quem incumbe assegurar uma justiça 
tempestiva, imputando -lhe a lei as consequências da demora excessiva nessa prestação”. in Ac STA, 
de 09.08.2006, proc 0229/06, www.dgsi.pt/sta.nsf/.

4. Analisando o regime da sucessão de Leis estabelecido no art. 34.º n.º 1 do CPT, (10 anos, e 
no art. 48º n.º 1 da LGT, (8 anos) e, bem assim, o disposto no art. 5.º n.º 1 do DL 398/98, de 17.12, 
devemos aplicar o disposto no art. 297º do Código Civil.

5. Concluímos que: o prazo consagrado na LGT é mais favorável, pelo que se aplica aos prazos já 
em curso, conta -se a partir da entrada da nova Lei  - por força do n.º 5 do referido art. 5.º  - e aplica -se 
aos factos ocorridos a partir de 01.01.98.

6. À data a que reporta o imposto, Janeiro a Dezembro de 1996, estava em vigor o n.º 2, do art. 34º 
CPT, o qual refere que “O prazo de prescrição conta -se desde o inicio do ano seguinte aquele em que 
tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial”.

7. Logo concluímos, tal com a Administração fiscal, que a contagem do prazo se inicia no dia 
01.01.1997.

8. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 49º da LGT o prazo de prescrição interrompe -se com a 
impugnação judicial da liquidação, o que sucedeu em 22.01.2001 (vide facto n.º 4).

9. O n.º 3 do art. 34º CPT, disponha, não apenas que a impugnação interrompe o prazo de prescri-
ção, como também que cessa esse efeito (o da interrupção) “(…) se o processo estiver parado por facto 
não imputável ao contribuinte durante mais de um ano (…). A autuação de reclamação, impugnação, 
recurso ou execução, apenas interrompe a contagem do prazo de prescrição no caso de qualquer daqueles 
processos ficar parado durante um ano por facto não imputável ao contribuinte. Decorrido esse ano, 
o prazo de prescrição recomeça a contar -se somando -se o tempo que vier a decorrer após esse ano ao 
que tiver decorrido até à autuação de qualquer daqueles processos.”, in CPT anotado Alfredo José de 
Sousa e José da Silva Paixão, 4.º ed. anotação n.º 6 ao art. 34.º CPT.

10. Com a entrada em vigor da LGT e à semelhança, daquele dispositivo legal, o n.º 2 do art. 49º 
da LGT estipulou 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”.

11. Conclui -se assim que, quer no n.º 3 do art. 34º CPT, quer n.º 1, do art. 49º da LGT, no caso 
em apreço, o “processo” cuja paragem superior a um ano faz cessar os efeitos da interrupção do prazo 
de prescrição, repete -se, é a impugnação judicial.

12. O n.º 2 do art. 49º da LGT apenas foi revogado pelo orçamento de estado para 2007 (Lei 
53 -A/2006 de 29 de Dezembro) que entrou em vigor em 01.01.2007.

13. Contudo, o art. 91º da Lei 53 -A/2006 de 29 de Dezembro estipula que: “A revogação do 
n.º 2 do art. 49.º da LGT aplica -se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, 
em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não 
imputável ao sujeito passivo”.

14. Logo, a revogação do n.º 2 do art. 49º da LGT é inaplicável nos casos em que o período su-
perior a um ano de paragem do processo de impugnação, já tenha ocorrido antes do início da vigência 
dessa norma revogatória (cf. o art. 91º da Lei n.º 53 -A/2006 de 29.12).

15. Ora, à data de entrada em vigor da Lei 53 -A/2006 de 29 de Dezembro, ou seja 01.01.2007, 
há muito que o processo de impugnação estava parado há mais de um ano por facto não imputável à 
aqui recorrente.

16. Assim e aplicando -se ao caso em analise o referido no indicado n.º 2 do art. 49.º da LGT e 
tendo o trânsito em julgado do processo de impugnação ocorrido no dia 07.06.2011 (vide facto n.º 10) 
terá necessariamente que ser havido como prescrito o tributo em questão.

17. Com todo o respeito a tese vertida na douta decisão aqui colocada em crise, que a suspensão 
do processo de execução fiscal em virtude da prestação de garantia suspende a contagem do prazo de 
prescrição da dívida, não pode de modo algum colher frutos, quanto mais não seja por uma questão de 
justiça e igualdade tributária.
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18. No que toca à interrupção/suspensão do prazo prescricional derivada da instauração dos pro-
cessos de execução fiscal. Estes foram instaurados em Junho e Setembro de 1998 e foram suspensos 
por facto imputável ao sujeito passivo (dedução da impugnação) em Março de 1998. A interrupção 
por motivos não imputáveis ao contribuinte dá -se na impugnação”  - Sentença de 27.11.2009, processo 
n.º 29/98, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.

19. Para situações iguais, decisões iguais.
20. Igualdade e justiça tributária são princípios constitucionalmente consagrados, pelo que qual-

quer decisão que não seja o reconhecimento da prescrição do tributo relativo ao IVA de 1996 será no 
mínimo violadora desses princípios fundamentais.

21. A sentença recorrida ao decidir como decidiu violou os dispositivos legais e, bem assim, os 
princípios constitucionais acima referidos.

1.2. Não houve contra -alegações
1.3 O Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso.
2. Na sentença deu -se como provado o seguinte:
1. No Serviço de Finanças (SF) de Leiria foi instaurada, em 16.04.2001, a execução fiscal 

n.º 603200101004069, contra a reclamante (fls. 47 e ss)
2. Para cobrança do IVA devido pelo ano de 1996, no montante de €71.559,55;
3. Cuja data limite de pagamento voluntário terminou em 30.11.2000 (fls. 47 e ss);
4. Em 22.01.2001, o reclamante deduziu impugnação judicial daquelas liquidações de IVA, que 

correu termos neste Tribunal sob o n.º 2/01 (fls. 218);
5. O reclamante foi citado em 16.05.2001 (As. 61 e ss. e 129);
6. Em 16.05.2001 o reclamante requereu ao OEF a suspensão da execução até à decisão daquela 

acção (fls. 62);
7. Em 25.06.2001 foi efectuada a penhora de bens da reclamante (fls. 66 e ss).
8. Em 23.10.2001 o OEF decretou a suspensão da execução até à decisão daquela impugnação 

(fls. 87);
9. Na referida impugnação foi proferida sentença, tendo a acção sido parcialmente procedente, 

com a anulação de parte da divida, remanescendo o montante de €21.076,06 (fls. 90);
10. Decisão que transitou em julgado em 07.06.2011 (fls. 219 e ss);
11. Em 03.06.2011 o reclamante requereu ao OEF a declaração de prescrição da divida exequenda 

(fls. 89);
12. Por despacho do OEF, de 15.07.2011, foi indeferida a requerida declaração de prescrição 

(fls. 121 e 122);
13. Desta decisão a autora apresentou a presente reclamação.
3. A sentença recorrida julgou que a dívida exequenda não estava prescrita pelos seguintes motivos: 

(i) sendo a dívida de IVA do ano de 1996, o prazo de prescrição aplicável é o prazo de 8 anos introduzido 
pela LGT, por ser o mais curto; (ii) antes da alteração do artigo 49º da LGT pela Lei n.º 53 -A/2006, as 
causas de interrupção eram cumulativas; (iii) a citação na execução fiscal, ocorrida em 16/5/2001, foi 
a última causa de interrupção, não começando a correr novo prazo enquanto não passar em julgado a 
decisão que puser termo ao processo; (iv) o processo de execução esteve parado por mais de um ano, 
entre Outubro de 2001 e Junho de 2011, mas tal paragem foi por motivo imputável ao executado, uma 
vez que foi determinada pela dedução de impugnação, com prestação de garantia.

Diferente é o entendimento da recorrente, para quem «o factor determinante para que a dívida 
exequenda seja declarada prescrita é a paragem não imputável ao contribuinte por mais de um ano do 
processo de impugnação judicial». Diz ele, que à data da entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006, ou 
seja, em 1/1/2007, «há muito que o processo de impugnação estava parado há mais de um ano por facto 
não imputável à aqui recorrente». Por isso, tendo decorrido 1482 dias entre a data em que o imposto 
era devido e a data da instauração da impugnação, e tendo esta transitado em julgado em 7/6/2011, a 
dívida já está prescrita, já que a suspensão do processo de execução fiscal em virtude da prestação de 
garantia não suspende a contagem do prazo de prescrição da dívida.

Deve começar por se referir que não existe qualquer divergência quanto ao prazo de prescrição 
aplicável: é o prazo de 8 anos introduzido pelo artigo 48º da LGT.

E na verdade, em caso de sucessão de leis que estabelecem distintos prazos de prescrição, há que 
ter em conta o n.º 1 artigo 297º do CC, mandado aplicar ao direito fiscal pelo artigo 5º do DL n.º 398 
de 17/12, segundo a qual «a lei que estabelece, 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».

Ora, apesar das dívidas exequendas resultarem do IVA de 1996, é aplicável o prazo de prescrição 
de 8 anos da lei nova (art. 48º n.º 1 da LGT), uma vez que, por confronto com o prazo de prescrição 
de 10 anos da lei antiga (art. 34º, n.º 1 do CPT), em consequência de em 1/1/1999, data da entrada em 
vigor da LGT, não faltar menos tempo para se completar o prazo de prescrição segundo a lei antiga. O 
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prazo prescricional tem termo inicial no começo do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto 
tributário, ou seja, em 1/1/97 e por isso, independentemente de qualquer acto interruptivo ou suspen-
sivo, em 1/1/99 faltavam 8 anos para se completar o prazo de prescrição. Ou seja, não faltava «menos 
tempo» para se completar o prazo de prescrição previsto no CPT do que o novo prazo previsto na LGT, 
pelo que o prazo de prescrição aplicável não pode deixar de ser o fixado na lei nova.

Assente que o prazo aplicável é o prazo de 8 anos previsto na LGT e que a contagem do mesmo 
se inicia em 1/1/1999, data da sua entrada dessa lei, com termo final em 1/1/2007, vejamos se no de-
curso desse prazo houve interferência de factos interruptivos e/ou suspensivos que influíram no seu 
termo final.

Como se verifica dos factos provados, nesse período ocorreram dois factos interruptivos previstos 
no n.º 1 do artigo 49º da LGT, na redacção dada pela Lei n.º 100/99, de 26/7: (i) a impugnação judicial, 
instaurada em 22/1/2001; (ii) a citação para a execução fiscal, ocorrida em 16/5/2001. E também se 
verificou o facto suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 49º, na redacção dada pela Lei n.º 100/99, de 
26 de Julho: a suspensão da execução por motivo de impugnação acompanhada de penhora de bens 
suficientes para pagamento de dívida exequenda.

O recorrente apenas dá relevo à impugnação judicial, invocando que o processo esteve parado 
por mais de um ano, facto que, nos termos do n.º 2 do artigo 49º da LGT, faz cessar o efeito interrup-
tivo causado pela impugnação, “degradando -o” em efeito suspensivo. Embora não conste dos factos 
provados se e quando a impugnação esteve parada, a ter -se em conta apenas esse facto interruptivo, no 
pressuposto que o prazo de um ano se havia completado antes da entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006, 
a tese da recorrente seria correcta.

Simplesmente, apesar da norma do n.º 2 do artigo 49º ter sido revogada pela Lei n.º 53º -A/2006 e 
de se ter introduzido a regra de que a interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que se verifica 
em primeiro lugar, pela regra do n.º 2 do artigo 12º do Código Civil, aos factos interruptivos e sus-
pensivos da prescrição, se forem susceptíveis de influir no decurso do prazo, são aplicáveis as normas 
vigentes à data em que tiverem ocorrido.

Significa isto, por um lado, que a norma daquele n.º 2 continua a ser aplicada aos actos interruptivos 
pretéritos cujo período de paragem se completou antes da entrada em vigor da nova lei, e por outro, 
como por diversas vezes tem sido sublinhado pela jurisprudência deste Tribunal, ocorrendo sucessivas 
causas de interrupção da prescrição, antes da entrada em vigor da actual redacção do n.º 3 do art. 49º 
da LGT, devem todos elas se consideradas autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo 
prazo, desde que susceptíveis de influir no seu decurso (cfr. Ac. de 17/3/2011, rec. n.º 0177/11, e ju-
risprudência aí citada).

Ora, a citação para a execução fiscal ocorreu antes da alteração do n.º 3 do artigo 49º da LGT, 
introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, e por isso, produz os efeitos que a lei vigente no momento em que 
ela ocorreu lhe associava: 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 como refere Jorge de Sousa, «no que con-
cerne à citação, não estando previsto um regime especial sobre os seus efeitos, seria de lhe atribuir os 
que lhe reconhece o CC, subsidiariamente aplicável, por força do disposto no art. 2º, alínea d) da LGT. 
Esse efeito é não só o instantâneo de inutilizar o tempo decorrido, mas também o efeito duradouro 
de obstar ao decurso da prescrição até ao trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo 
em que a citação é levada a cabo (arts. 326º, n.º 1 e 327º. n.º 1 do CC)» – (cfr. Sobre a prescrição da 
obrigação tributária. Notas práticas, pág. 70).

O efeito interruptivo da citação ocorreu em 16/5/01, numa data em que a impugnação judicial 
ainda estava a produzir o efeito interruptivo e por isso mesmo, enquanto a impugnação não parou por 
mais de um ano, a citação é irrelevante porque naturalmente que não se pode interromper o que já está 
interrompido.

Mas, a partir do momento em que cessa o efeito interruptivo em virtude da paragem por mais 
de um ano da impugnação, a citação reassume a sua capacidade interruptiva, eliminado o período de 
tempo reiniciado com a cessação do efeito interruptivo da reclamação. Nesse sentido, o Conselheiro 
Jorge de Sousa, na obra citada, diz o seguinte: «até 1 -1 -2007, 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. 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 facto 
não imputável ao contribuinte, a segunda causa de interrupção mantém a sua própria potencialidade 
para produzir os mesmos efeitos em relação ao período anterior (eliminado) e durante o seu próprio 
processo (obstando ao decurso do prazo)» – cfr. fls. 78 e 79.

Portanto, admitindo que a paragem da impugnação ocorreu antes da entrada em vigor da Lei 
n.º 53ª -A/2006 de 29/12, ainda assim não se pode deixar de dar relevância à citação ocorrida na execução 
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fiscal. O efeito interruptivo da citação, porque é duradouro, implica que o novo prazo de prescrição só 
se iniciará com a decisão que puser termo ao processo de execução fiscal, considerando -se como tal a 
declaração em falhas.

Apenas a paragem do processo de execução por período superior a um ano por facto não imputável 
ao executado poderia cessar o efeito interruptivo da citação.

No caso dos autos, a execução fiscal esteve suspensa desde 23/10/2001 até 7/6/2011, data em que 
transitou em julgado a sentença proferida na impugnação. Mas esta suspensão ocorreu em virtude da 
impugnação associada à penhora de bens suficientes para pagamento da quantia exequenda e acrescido. 
Trata -se, porém, de uma suspensão que, nos termos do n.º 3 do artigo 49º da LGT vigente à data em 
que ocorreu, tem potencialidade para suspender a prescrição, mas não tem virtualidade para cessar o 
efeito interruptivo derivado da citação.

Com efeito, efectuada a penhora de bens suficientes para garantia do pagamento da dívida e 
acrescido, associada à pendência de um processo de impugnação (ou de outro meio que gere efeito 
interruptivo da prescrição), fica legalmente suspensa a execução fiscal até à decisão desse processo, e 
essa suspensão determina a suspensão do próprio prazo de prescrição que esteja em curso ou daquele 
que se tiver de iniciar por virtude da cessação de qualquer efeito interruptivo da prescrição.

Ora, se a execução se encontra suspensa em virtude da impugnação e penhora de bens suficientes, 
ao abrigo do artigo 169º do CPPT, essa paragem, que só pode ser imputável a quem reclamou, não 
pode relevar para efeitos de transformação do efeito interruptivo em efeito suspensivo, pois, em face do 
disposto no n.º 3 do artigo 49º da LGT, a prescrição também se suspende com a paragem da execução. 
E se esse período suspende o prazo de prescrição, então a cessação do efeito interruptivo da citação 
nunca poderia reiniciar esse prazo (cfr. acs. do STA de 5/5/2010, rec. n.º 0140/2010, de 7/12/2010, rec. 
n.º 0490/2010 e de 25/5/2011, rec. n.º 0298/11).

Ora, a recorrente “esquece -se” que existiu uma nova causa de interrupção – a citação para a 
execução – e que a suspensão da execução decorrente do uso de um meio de reacção acompanhado 
de garantia não tem virtualidade para converter o efeito interruptivo causado pela citação em efeito 
suspensivo. E não tem porque, como refere Jorge de Sousa, «sendo o fundamento da prescrição das 
obrigações a negligência do credor em cobrar a dívida, não se deixe correr o prazo de prescrição 
enquanto este credor está legalmente impossibilitado de providenciar no sentido de a cobrança ser 
efectuada» (ob. cit. pág. 68).

Daí que se deva concluir como no sumário do acórdão do STA de 23/11/2011, no sentido de que: 
(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 degradação em 
suspensivo do efeito interruptivo da dedução de impugnação judicial, no caso de paragem do processo 
por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (n.º 2 do artigo 49.º da LGT  - antes de 
1/1/2007), não tem influência no decurso do prazo de prescrição no caso de ocorrer anterior citação 
para a execução fiscal, já que esta configura facto com potencialidade interruptiva para, por si só, 
eliminar o período decorrido anteriormente e obstar ao decurso da prescrição até ao trânsito em jul-
gado da decisão que venha a pôr termo ao processo; (iii) 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 prosseguir com ela; (iv) 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.

4. Pelo exposto, acordam os juízes do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo 
em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Regularização da situação tributária. Certidão.
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Sumário:

 I — O direito à informação dos contribuintes, para além da consulta de processos 
e da passagem de certidões, inclui também a prestação de informação directa, 
designadamente a informação sobre a sua concreta situação tributária.

 II — A circunstância de se ter pedido a passagem de uma «certidão» e não de uma 
«declaração comprovativa» da situação tributária regularizada, não é motivo 
suficiente para se recusar a prestação dessa informação, dado tratar -se de uma 
deficiência formal que, nos termos do n.º 2 do artigo 76º do CPA, pode ser oficio-
samente suprida.

 III — Não tem a situação tributária regularizada o executado a quem foi indeferido o 
pedido de dispensa de prestação de garantia, apesar da execução se encontrar 
suspensa por efeito da reclamação judicial que foi interposta do despacho de 
indeferimento.

Processo n.º 885/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Metalúrgica Progresso de Vale de Cambra, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Aveiro que julgou procedente a intimação para a passagem de certidão interposta por 
Metalúrgica Progresso de Vale de Cambra, S.A, com os demais sinais nos autos, intimando o Chefe 
de Finanças de Vale de Cambra a emitir certidão em que se faça constar que a requerente tem a sua 
situação tributária regularizada.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. O serviço de finanças de Vale de Cambra emitiu uma certidão onde constava que a Requerente 

não tinha a sua situação tributária regularizada, quando, na óptica do tribunal a quo, a certidão requerida 
deveria mencionar, em conformidade com o pedido formulado pelo contribuinte, que a sua situação 
tributária estava regularizada.

2. O Meritíssimo Juiz a quo intimou o Chefe do Serviço de Finanças de Vale de Cambra a emitir 
certidão em que se faça constar que a Requerente tem a sua situação tributária regularizada, por con-
siderar que a dedução de reclamação, nos termos do art. 276º do CPPT, com subida imediata face à 
invocação de prejuízo irreparável e visando a revogação da decisão que indeferiu o pedido de isenção 
de prestação de garantia, assegurou a suspensão da execução fiscal, até decisão com trânsito em julgado 
da referida reclamação.

3. Prosseguindo na mesma linha de entendimento, o Ilustre Julgador, convocou, em primeira linha, 
a alínea c) do art. 2.º do DL n.º 236/95, de 13 de Setembro, para concluir, estribado numa interpretação 
que qualifica como actualista, que cabe na previsão da referida norma a «(..) actual possibilidade de 
dispensa de garantia e respectiva suspensão da execução — o mesmo se referindo a reclamações com 
subida imediata do indeferimento da dispensa de garantia» e, de seguida, em reforço daquela mesma 
interpretação, apelou ao preceituado no n.º 12 do art. 169º do CPPT, segundo o qual, os contribuintes 
que obtenham a suspensão do processo de execução fiscal, consideram -se que têm a situação tributária 
regularizada.

4. O Meritíssimo Juiz a quo, fundado, quer na interpretação actualista da alínea c) do art. 2º do 
DL n.º 236/95, de 13 de Setembro, quer na aplicação imediata do n.º 12 do art. 169º do CPPT, concluiu 
que «resulta do supra explanado que neste momento, assim como no momento em que solicitou a cer-
tidão da situação tributária, que a requerente a tem devidamente regularizada, pelo menos nos termos 
referidos pela lei».

5. As certidões são reproduções autenticadas, passadas por ordem ou despacho da autoridade pro-
cedimental/processual, de documentos constantes do respectivo processo, podendo -se ainda certificar 
dados constantes dos documentos do processo, designadamente, a prática de actos, o seu conteúdo e a 
sua data (cfr. art. 61.º n.º 2 do CPA ex vi art. 2º alínea d) do CPPT).

6. O dever de emitir certidões por parte da Administração Tributária apenas se pode impor ou 
reportar a documentos ou elementos que tenham existência real ou a documentos previamente existentes 
ao requerimento que o interessado lhe dirija e que estejam na disponibilidade da entidade administrativa 
a quem o pedido de certidão é dirigido, não servindo este meio processual para produzir novos actos e 
documentos ou a obrigar a Administração a praticar tais novos actos.

7. A Administração Tributária só está vinculada a passar a certidão e o tribunal só a pode intimar 
se existir documento contendo a informação a certificar e aquela o tiver na sua disponibilidade, quer 
física, quer jurídica.
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8. Se o serviço de finanças certificasse a situação tributária da Requerente, reconhecendo -a como 
regularizada, estaria a produzir um novo documento, no sentido da lei civil, que o define no artigo 362.º 
do Código Civil como sendo «qualquer objecto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir ou 
representar uma pessoa, coisa ou facto», e portanto, a emitir um juízo sobre a situação jurídica da 
executada e não simplesmente a transmitir, exibir, narrar ou reproduzir os dados que estão na sua dis-
ponibilidade física e jurídica.

9. O processo de intimação não pode ser accionado se for requerida certidão de factos que não 
estão contidos em documentos pré -constituídos e existentes no serviço solicitado e este os não tiver na 
sua disponibilidade física e jurídica.

10. Mesmo nas situações em que a doutrina e a jurisprudência reconhecem efeito suspensivo à tra-
mitação da execução fiscal, por força de interposição de reclamação ao abrigo do art. 276º do CPPT, não 
deixam de exigir, para além da invocação de fundamento de inexigibilidade, a observância das condições 
legais de atribuição de efeito suspensivo, que passam, obrigatoriamente pela existência de garantia ou 
penhora efectuada ou a efectuar, nos termos do n.º 1 do art. 169º e dos nºs 4 e 6 do art. 199º do CPPT.

11. A douta peça decisória recorrida, apenas refere que a reclamação, autuada sob o n.º 312/
12.0BEAVR, a qual aguarda a prolação de sentença, foi deduzida na sequência do indeferimento dos 
pedidos de suspensão da execução e de dispensa de prestação de garantia, mas não concretiza qualquer 
fundamento de inexigibilidade que nela tenha sido invocado pela ora Requerente.

12. A consolidação na ordem jurídica da dispensa de prestação de garantia requerida pelo contri-
buinte, estando na dependência do trânsito em julgado de sentença a proferir naquela mesma reclamação, 
inviabiliza de per si a aplicação da alínea c) do art.º 2.º do DL n.º 236/95, de 13 de Setembro.

13. Exigir do serviço de finanças de Vale de Cambra a emissão de uma certidão onde a Requerente 
passe a constar como um contribuinte que tem a sua situação tributária regularizada, para efeitos da 
alínea c) do art. 2.º do DL n.º 236/95, de 13 de Setembro, configura, em nosso entender, uma verda-
deira obrigação de formular um juízo sobre a situação jurídica da Requerente, no âmbito da execução 
fiscal, que está muito para além da obrigação de transmitir, exibir, narrar ou reproduzir os dados que 
estão na sua disponibilidade física e jurídica, prevista nos artigos 67º, n.º 1, alínea c) e nº2 da LGT e 
24º do CPPT.

14. A Administração Tributária não está vinculada a emitir uma certidão nos termos requeridos 
pelo contribuinte, uma vez que, em função dos elementos ao dispor da autoridade requerida, a situação 
de não devedor não representa a concreta situação tributária da Requerente.

15. O presente processo de intimação carece de fundamento legal pois íntima a Administração 
Tributária a emitir uma certidão sobre factos que não estão na sua disponibilidade física e jurídica.

16. A douta decisão recorrida violou assim os dispositivos legais contidos nos artigos 67º, n.º 1, 
alínea c) e nº2 da LGT, 24º, 169º, nºs 1 e 12, 199º nºs 4 e 6, 146º, n.º 1 do CPPT, 61º e 62º do CPA, 
104º e 105º do CPTA e a alínea c) do art. 2º do DL n.º 236/95, de 13 de Setembro.

1.2. Nas contra -alegações, a recorrida concluiu o seguinte:
1. No seguimento do requerimento que, ao abrigo e nos termos do disposto no n.º 1 do art. 146º 

do CPPT, a ora recorrida lhe apresentou, o Meritíssimo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Aveiro, por sua douta sentença, intimou o Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Vale de Cambra a 
emitir certidão onde conste que a recorrida tem a sua situação tributária regularizada.

2. Não se conformando com tal douta decisão, a Fazenda Pública recorre para este Supremo 
Tribunal. Porém:

3. Face ao disposto nos nºs. 2 e 3 do art. 143º do CPTA, em vez do efeito suspensivo, o Meritís-
simo Juiz a quo devia ter fixado ao recurso da Fazenda Pública o efeito meramente devolutivo, o que 
se requereu e ora requer.

4. Vistas as doutas alegações do Fazenda, a recorrida, não pode aceitar o que consta mencionado 
nas conclusões em 5 a 15 das respectivas conclusões.

5. De resto, considera -se estranho, o que aí é referido quando se diz que “A Administração Tribu-
tário só está vinculada a passar certidão e o tribunal só a pode intimar se existir documento contendo a 
informação a certificar e aquela o tiver na sua disponibilidade, quer físico quer jurídica”, e “Se o serviço 
de finanças certificasse a situação tributário da requerente, reconhecendo -a como regularizada, estaria 
a produzir um novo documento... e portanto a emitir um juízo sobre a situação jurídica da executada e 
não simplesmente a transmitir, a exibir, narrar, ou reproduzir os dados que estão na sua disponibilidade 
física e jurídica”.

6. De facto:  - então, como e porquê a AT, concretamente, o Chefe do Serviço de Finanças de Vale 
de Cambra, pôde emitir, e emitiu, a certidão que a douto sentença recorrida alude no facto 2 que deu 
como provado, na qual expressou que a ora recorrida ‘não tem a sua situação tributário regularizada”?; 
 - e se a ora recorrida, embora com processos executivos instaurados, tivesse prestado a garantia que a 
AT lhe solicitou, a AT não teria emitido certidão declarando que a situação tributária estava regulari-
zada?  - não são certidões de um e outro destes casos que a AT passa, diariamente, aos contribuintes? 
 - e se “A Administração Tributário só está vinculada a passar certidão e o tribunal só a pode intimar 
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se existir documento contendo a informação a certificar e aquela o tiver na sua disponibilidade, quer 
física quer jurídica”, onde é que nesses casos existe “documento contendo a informação a certificar”, 
ou qual é esse documento?

7. Salvo a melhor opinião de V. Exas., estas interrogações bastam e, portanto, dispensam delongas, 
para que se conclua que o afirmado pela Fazenda Pública, a que atrás fizemos referência, seja, com o 
devido respeito, inadmissível e destituído de fundamento legal.

8. A douta sentença recorrida intima o Chefe do Serviço de Finanças de Vale de Cambra a emitir a cer-
tidão nos termos em que a ora requerida a requereu, por, com base na douto fundamentação que apresenta, 
entender que os processos executivos que indica no facto 5 que deu como provado estarem suspensos.

9. E, na verdade, a reclamação apresentado nos termos dos arts. 276º e seguintes do CPPT contra 
o despacho que não concedeu à ora recorrida a dispensa de prestação de garantia nos processos de 
execução fiscal contra si instaurados, tem efeito suspensivo.

10. Quanto a essa douta fundamentação do Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo concluiu que se 
verifica a suspensão dos ditos processos executivos, as alegações da Fazenda Pública nada dizem, nada 
contrariam, nada suscitam que leve a admitir que a douta sentença recorrida deve ser revogada.

11. A douta sentença recorrida deve manter -se na ordem jurídica, tanto mais que não violou dis-
posição legal alguma.

1.1 O Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao recurso.
2. Na sentença deu -se como provado o seguinte:
1. A 02 de Abril de 2012, a requerente entregou no Serviço de Finanças um pedido de emissão de 

certidão da sua situação contributiva, na qual constasse que a sua situação se encontrava regularizada;
2. No dia 14 de Maio de 2012, a requerente recebeu uma certidão, na qual resulta que nessa data 

a requerente era devedora à Fazenda Pública Nacional da quantia de € 634.888,70 (seiscentos e trinta 
e quatro mil e oitocentos e oitenta e oito euros e sete cêntimos), referindo que a requerente “não tem a 
sua situação tributária regularizada”;

3. A 30 de Novembro de 2011, a requerente impugnou judicialmente as liquidações de IRS 
referente aos anos de 2007 e 2008, liquidações que deram origem ao processo de execução fiscal 
n.º 0191201101010115 e 0191201101010123;

4. A 30 de Novembro de 2011, a requerente impugnou judicialmente as liquidações de Imposto de 
selo relativo aos anos de 2007, 2008 e 2009, liquidações que deram origem aos processos executivos 
01912101101010131, 0191201101010140 e 0191201101010158;

5. Foram instaurados contra a requerente, as execuções fiscais nºs 0101201101010344 e 
0191201101010476 referentes a liquidações de IRC relativo aos anos de 2008 e 2009;

6. Os processos executivos referidos em 3), 4) e 5) foram apensados ao processo executivo fiscal 
nº0191201101010115;

7. A 08 de Novembro de 2011, a requerente apresentou pedido de suspensão da execução e dis-
pensa de prestação de garantia no processo referido em 7);

8. O pedido referido em 8) foi indeferido por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Vale 
de Cambra a 14 de Dezembro de 2011;

9. A 05 de Dezembro de 2011, a requerente apresentou reclamação com subida imediata contra o 
despacho referido em 9), a qual corre termos no Tribunal Fiscal de Aveiro sob o n.º 312/12.0BEAVR.

10. A requerente deduziu reclamação graciosa das liquidações de IRC referente aos anos de 2008 
e 2009.

3.1. A recorrida nas contra -alegações solicitou que seja atribuído efeito devolutivo ao recurso juris-
dicional, invocando dois fundamentos: (i) que a sentença representa uma intimação para a protecção de 
um direito e garantia; (ii) que tem prejuízos irreparáveis, se ao recurso não for atribuído efeito devolutivo.

Mas nenhum destes fundamentos é susceptível de alterar o efeito suspensivo que foi atribuído 
ao recurso.

O regime de recurso desta forma processual está previsto no artigo 143º do CPTA, por remissão 
do n.º 2 do artigo 279º do CPPT. A regra geral prescrita no n.º 1 daquele artigo é que os recursos têm 
efeito suspensivo. No n.º 2 desse artigo prevê -se o efeito meramente devolutivo para as intimações para 
a protecção de direitos, liberdades e garantias e das decisões respeitantes à adopção de providências 
cautelares. Ora, contrariamente ao referido pela recorrida, a presente acção não segue a forma proces-
sual de intimação para a protecção de direitos, liberdades e garantias prevista nos artigos 109º a 111º 
do CPTA, aquela a que se reporta o n.º 2 do artigo 143º, mas sim a forma processual de intimação para 
a prestação de informações, consulta de processos ou passagem de certidões prevista nos artigos 104º 
a 106º do CPTA. Nesta forma processual, o recurso das decisões que lhe põem termo, ainda que favo-
ráveis ao autor, seguem a regra geral do efeito suspensivo.

E também não há elementos para, ao abrigo do n.º 3 do artigo 143º do CPTA, alterar esse efeito, 
porque não está minimamente comprovado que a suspensão dos efeitos da sentença durante a pendência 
do recurso jurisdicional seja passível de originar situações de facto consumado ou a produção de prejuízos 
de difícil reparação para a parte vencedora. A execução provisória da sentença, impondo à recorrente a 
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obrigação de emitir certidão de onde conste que a recorrida tem a situação tributária regularizada, teria 
que ser apoiada na alegação e demonstração de situações concretas em que lhe estava a ser exigida a 
apresentação da certidão e cuja falta era susceptível de lhe causar danos irreversíveis. A recorrida diz 
que nos artigos 55º a 61º da petição inicial alegou que precisa da certidão para obter financiamentos 
bancários, incentivos ao investimento e obtenção de clientes, mas a verdade é que não apresenta uma 
situação concreta em que demonstre precisar urgentemente da certidão. E mesmo que o tivesse feito, 
ainda assim haveria que ponderar se não há lesão para o interesse público em passar uma certidão com 
a informação de que a recorrida tem a situação regularizada numa situação em que a suspensão das 
execuções pendentes contra ela não está definitivamente decidida.

Assim, sendo, é de indeferira pretensão de se atribuir efeito meramente devolutivo ao recurso.
3.2. A sentença recorrida intimou a recorrente a passar uma certidão em que conste que a recor-

rida tem a sua situação tributária regularizada, argumentando o seguinte: (i) os processos de execução 
fiscal instaurados contra a autora, ora recorrida, estão suspensos até trânsito em julgado da decisão 
que for tomada sobre a reclamação judicial que, ao abrigo do artigo 276º do CPPT, efectuou do acto 
que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia; (ii) por isso, nos termos da alínea c) do 
art. 2º do DL n.º 236/95, de 13/9 e do n.º 12 do artigo 169º do CPPT, a autora tem a situação tributária 
devidamente regularizada.

A recorrente não se conforma com a intimação por considerar que: (i) o dever de emitir certidões 
apenas se pode reportar a documentos que tenham existência real, a documentos previamente existentes, 
que estejam na disponibilidade da entidade administrativa a quem o pedido é dirigido; (ii) o processo 
de intimação não pode ser accionado para obtenção de certidão de factos que não estão contidos em 
documentos pré -constituídos; (iii) a interposição de reclamação do órgão de execução fiscal não tem 
necessária e automaticamente o efeito de suspensão do processo de execução fiscal; (iv) o regime 
previsto na alínea c) do art. 2º do DL n.º 236/95, de 13/9 só se pode aplicar após o trânsito em julgado 
da decisão da reclamação do acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia.

As normas directamente convocadas para a resolução desta questão jurídica são os artigos 2º, 
alínea c) e 3º do DL n.º 236/95, de 13/9, o n.º 12 do artigo 169º do CPPT, que prevêem as situações 
em que se considera que os contribuintes têm a situação tributária regularizada, os artigos 59º e 67º da 
LGT, 24º do CPPT e 61º e 64º do CPA, relativos ao conteúdo do direito à informação, e os artigos 146º 
do CPPT e 104º a 108º do CPTA, sobre o meio processual para fazer valer em juízo esse direito.

A primeira questão que se impõe analisar, e que é um dos principais argumentos da recorrente, é 
saber se a informação pretendida pela requerente podia ser satisfeita através de «certidão».

A autora, ora recorrida, fez o seguinte pedido: «requer a V. Excia se digne mandar passar certidão 
acerca da sua situação tributária, com carácter urgente, ou seja, no prazo de quarenta e oito horas (nº 
3 do art. 24º do CPPT), a qual, não obstante a existência dos processos executivos atrás indicados, face 
a todo o anteriormente exposto, deverá mencionar que a requerente tem a sua situação regularizada».

Ao escolher a passagem de «certidão», como modo de informação sobre a sua situação tributária, 
a autora veio criar alguma confusão sobre a possibilidade dessa informação poder ser fornecida através 
de tal meio.

Em rigor, só há certidão se existir documento que contenha exarada a informação pretendida, pois 
as certidões são documentos emitidos por entidades públicas que atestam a existência ou inexistência 
de um certo documento ou registo (cfr. arts. 383º do CCv e art. 24º do CPPT). Isto não significa, porém, 
que o dever de informação esteja excluído se não existir documento, pois esse dever também pode ser 
cumprido através de um certificado em que a autoridade pública atesta a existência de um facto ou 
situação, ou qualquer outro instrumento de transmissão de informação.

O CPA prevê três formas distintas de exercitar perante a Administração o direito à informação: o 
direito à prestação de informações (art. 61º); o direito à consulta de processos e o direito à passagem 
de certidões (art. 62º). A informação directa, a consulta de documento e a passagem de certidões consti-
tuem assim três modalidades do direito à informação procedimental, a que corresponde três prestações 
típicas através das quais a Administração o pode satisfazer.

A lei não coloca estes modos de exercício do direito em planos distintos de prioridade, mas sim 
ao mesmo nível de utilização. O artigo 61º estabelece que os particulares têm direito a ser informados 
“sempre que o requeiram”, o que significa que se trata de um direito que se encontra na exclusiva 
vontade do seu titular. E porque depende da iniciativa do seu titular, compete -lhe escolher o modo que 
melhor sirva os seus desígnios. A utilização de qualquer uma das modalidades ou até de duas delas 
(v.g. consulta e passagem de certidões) está na disponibilidade do requerente, pois só ele sabe, afinal, 
qual é o meio que melhor satisfaz o seu direito à informação.

Apesar de estar na disponibilidade do interessado escolher o tipo de prestação que pretende da 
Administração, a esta cabe, contudo, sindicar a legitimidade do requerente, verificar se existem limi-
tes ao exercício do direito e verificar se o meio pretendido corresponde à forma que legalmente deve 
observar. Na verdade, se o requerente não for um “directamente interessado” ou não tiver “interesse 
legítimo” no procedimento ou se a informação pretendida estiver contida em documentos classificados 
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ou revelem segredo comercial ou segredo relativo à propriedade literária, artística ou artística, não está 
a Administração obrigada a fornecer a informação solicitada. De igual modo, não será adequado através 
de informação directa prestar informações que constam de certidão ou passar certidão de factos que 
não constem de documentos.

Se o particular escolher ser informado através da passagem de certidão, naturalmente que só existe 
o dever de informar se a entidade requerida possuir o(s) documento(s) a que se reporta a certidão. A 
entidade administrativa reproduz, transcreve ou resume total ou parcialmente (consoante seja de teor 
ou narrativa) o conteúdo do documento ou declara que certo documento (certidão negativa). Ora, não 
existirá o dever de informação para a Administração, nem o processo de intimação pode ser accionado, 
se for requerida certidão de factos que não estão contidos em documentos pré -constituídos e existentes 
nos serviço solicitado. A Administração só está vinculada a passar a certidão e o tribunal só a pode 
intimar se existir documento contendo a informação a certificar.

Ora, neste sentido, a recorrente tem razão quando diz que a informação pretendida pela recorrida 
não consta de um determinado documento. A informação de que a situação tributária está regularizada 
é uma operação de natureza cognitiva que a administração tributária tem que fazer perante os elementos 
que dispõe.

Mas o conteúdo do direito à informação inclui também informações directas sobre a situação dos 
contribuintes. A alínea c) do n.º 1 do artigo 67º da LGT é clara no sentido de que o contribuinte tem 
direito à informação «sobre a sua concreta situação tributária».

Por isso, para além das certidões, o dever de informação abrange também os certificados que, 
como se referiu, são documentos autênticos através dos quais uma autoridade pública atesta a exis-
tência de factos e situações por si praticados ou por si constatados. Por exemplo, o fornecimento de 
certos elementos do procedimento, como o seu início, objecto, estado ou a decisão tomada ou a falta 
dela (cfr. art. 63º), em rigor, é feito através de certificados e não de certidões, pois trata -se de revelar 
factos de que a autoridade tem conhecimento e não de fornecer cópias de documentos constantes do 
procedimento.

Neste caso, do ponto de vista substancial, não há diferenças entre o certificado e a informação 
directa, pois, o tipo de informação que através deles se pode veicular é o mesmo. Em ambos os casos 
a Administração exprime oficialmente o conhecimento de factos ou situações que não se encontram 
incorporados em documentos do procedimento. E o conhecimento de que a Administração tem de factos 
ou situações não vertidos em documentos, embora deles decorrentes, também pode ser fornecido ao 
particular através de simples ofício ou simples declaração escrita.

Qualquer um destes meios serve para fornecer informação que não esteja vertida directamente 
em documentos, não se podendo considerar como não cumprido ou cumprido de forma suficiente se 
em vez do certificado for remetido ao requerente um ofício que contenha a mesma informação (ou até 
mais) que a pretendida através de certificado. As diferenças formais entre os dois meios de comunicação 
da informação não relevam para efeitos de cumprimento ou incumprimento do dever de informação. 
É que, o que satisfaz integralmente o direito à informação não é o “acto de certificação”, mas o facto 
ou situação que ele certifica. Se o cumprimento do dever de informação não é o acto certificativo mas 
a comunicação do facto certificado, então, se este é dado a conhecer através de ofício está cumprido 
aquele dever. Atenta a natureza instrumental do certificado e do ofício, a eventual irregularidade re-
sultante da troca de um pelo outro será irrelevante sempre que mostre verificado o facto ou realizado 
o objectivo que mediante eles se visava atingir.

No caso dos autos, é a própria lei a indicar o modo com a informação pretendida deve ser fornecida 
ao requerente. O artigo 3º do citado DL n.º 236/95 sob a epígrafe «declaração comprovativa», prescreve 
que «a declaração comprovativa da situação tributária regularizada é passada a requerimento dos 
interessados, em face dos elementos conhecidos pela repartição de finanças do domicílio ou sede do 
contribuinte». Portanto, a administração tributária, a pedido do contribuinte, deve elaborar um docu-
mento autêntico onde declare que ele tem a situação tributária regularizada.

A circunstância da recorrida ter solicitado uma «certidão» e não uma «declaração» não é motivo 
suficiente para se recusar a prestação da informação. Perante deficiências formais desse tipo, o n.º 2 do 
artigo 76º do CPA impõe o suprimento oficioso de irregularidades ou meras imperfeições do requeri-
mento. E não se duvida que a referência a «certidão» em vez de «certificado» ou «declaração» é uma 
deficiência formal que não impede a satisfação daquilo que foi efectivamente pedido, ou seja, que se 
«mencione que a requerente tem a sua situação regularizada».

Se o pedido de informação directa faz parte do direito à informação, tal como resulta do artigo 61º 
do CPA, também o processo de intimação previsto no artigo 104º do CPTA é o meio processual ade-
quado para o fazer exigir em tribunal a sua satisfação. A recorrente alegou (conclusão 9) que esta forma 
processual não podia ser accionada se for requerida “certidão” de factos que não estão contidos em 
documentos pré - constituídos e existentes no serviço. Mas, se é certo que a certidões são reproduções 
autenticadas de documentos, não é menos certo que a tutela da pretensão de informação directa também 
está abrangida naquela forma de processo.
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A alegação de que o pedido da requerente não podia ser satisfeito porque a certidão não revela factos 
ou situações mas apenas documentos é mesmo contraditória com o comportamento que a recorrente 
teve perante esse requerimento. É que a denominada “certidão” acabou por ser passada, embora com 
informação diferente daquela que foi requerida. Como se vê de fls. 33 dos autos, a recorrente emitiu 
uma “certidão”, pela qual cobrou €13,80, onde refere que a recorrida é devedora à Fazenda Pública de 
€634.888,70, «pelo que não tem a sua situação tributária regularizada». Em rigor, a declaração que emi-
tiu não constitui transcrição ou reprodução de documentos originais, mas uma “declaração autenticada” 
da situação tributária do requerente e, portanto, não se trata de uma certidão, mas de um certificado.

A questão fulcral consiste pois em determinar se a informação que foi transmitida está ou não 
correcta em face da lei aplicável.

A alínea c) do artigo 2º do DL n.º 236/95 de 13/9, estabelece que se considera que têm a situação 
tributária regularizada os contribuintes que «tenham reclamado, recorrido ou impugnado judicialmente 
aquelas dívidas, salvo se, pelo facto de não terem sido prestada garantia nos termos do artigo 255º do 
Código de Processo Tributário, não tiver sido suspensa a respectiva execução». E, numa norma mais 
actualizada, o n.º 12 do artigo 169º do CPPT, prescreve que «considera -se que têm a situação tributária 
regularizada os contribuintes que obtenham a suspensão do processo de execução fiscal nos termos 
do presente artigo, sem prejuízo do disposto quanto à dispensa de garantia».

O fim visado pelo legislador com estas normas, e que de certo modo se evidencia no preâmbulo 
daquele diploma, é o de não prejudicar os contribuintes que sejam devedores ao Fisco ou à Segurança 
Social, mas que apesar disso estejam a pagar a dívida em prestações ou que tenham questionado admi-
nistrativa ou contenciosamente a legalidade da liquidação. Nas suas relações com terceiros, seja para 
efeitos de apresentação em concursos públicos, obtenção de apoios financeiros, financiamentos bancá-
rios ou angariação de clientela, pode ser exigido comprovativo de que nada devem àquelas entidades.

Ora, aceita -se que naquelas situações em que, devidamente autorizados, estão a regularizar a dívida 
ou a questionar a sua legalidade, prestando garantia idónea de que a pagarão caso venha a decidir -se 
pela sua legalidade, os contribuintes não devem ser prejudicados no exercício da respectiva actividade. 
Se a dívida está a ser paga, ou se há possibilidade da mesma ser anulada, então não há razões para os 
impedir de celebrar contratos de fornecimentos, empreitada de obras públicas ou aquisição de bens 
e serviços, concorrer a concessões de serviço público, beneficiar de apoios de fundos comunitários e 
públicos, alienar em subscrição pública títulos de participação, obrigações ou acções, distribuir lucros 
sobre o exercício, etc. E não haverá grande lesão aos interesses de terceiros e ao interesse público se 
a execução da dívida estiver suspensa por decorrência de prestação de garantia idónea, uma vez que 
pode constituir um indício de solvabilidade do executado.

A suspensão da execução fiscal, nas situações contempladas do artigo 169º do CPPT, coloca 
o executado perante terceiros numa «situação tributária regularizada», legitimando a passagem de 
«declaração comprovativa» dessa situação, com validade de três meses, declaração que não constitui 
documento de quitação de impostos e demais prestações tributárias (cfr. n.º 2 e 3 do art. 3º do DL 
n.º 236/95). E coloca -o nessa situação «até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, 
impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda». 
Obtida a suspensão da execução, após a constituição ou prestação de garantia idónea ou a realização 
de penhora que garanta a totalidade da dívida e acrescido, pode ser emitida a declaração de que o exe-
cutado tem a sua situação regularizada.

A situação tributária do executado considera -se regularizada com a suspensão da execução, «sem 
prejuízo do disposto quanto à dispensa de garantia». O que resulta do n.º 4 do artigo 52º da LGT e do 
artigo 169º do CPPT é que a isenção de prestação da garantia tem os mesmos efeitos que a prestação, 
constituindo um meio de substituir a garantia, caso se verifiquem os pressupostos indicados naquele 
artigo. Como o principal efeito da garantia é a suspensão da execução, a decisão que deferir o pedido 
de dispensa da sua prestação também suspende a execução, legitimando a passagem da declaração 
comprovativa de que a situação tributária está regularizada.

Mas pode considerar -se que a situação tributária do executado está regularizada entre a data em 
que foi requerida a isenção da prestação da garantia e a data em que transita em julgado o despacho 
que decide tal pedido?

A questão que se discute nos autos é essa mesma: a sentença decidiu que a reclamação do despa-
cho que indeferiu o pedido de isenção da garantia tem efeito suspensivo, pelo que, estando suspensa a 
execução, a situação tributária está regularizada.

A resposta àquela pergunta é, porém, negativa.
Apenas o deferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia tem os mesmos efeitos que 

teria a sua prestação relativamente à suspensão da execução. A suspensão provisória da execução, seja 
pela mera apresentação do meio de reacção, seja pelo oferecimento da garantia ou pela formulação 
do pedido de isenção, não cria uma situação de regularização tributária. Até que se esgote o prazo de 
15 dias que a lei prevê para a prestação de garantia, a execução fiscal esta provisoriamente suspensa e 
apesar disso não se pode considerar que a situação tributária está regularizada. De igual modo, não é 
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com o pedido de dispensa de prestação de garantia que a situação fica regularizada, mas apenas com a 
decisão que definitivamente for tomada sobre ele.

A situação tributária só está regularizada se a suspensão da execução foi obtida em consequência 
da prestação da garantia ou de uma decisão definitiva que conceda a isenção de garantia. Enquanto 
não se decidir o incidente de dispensa de prestação de garantia, a suspensão da execução suspende -se 
provisoriamente, mas apenas para esse efeito e não para efeito de decisão do meio de reacção que foi 
interposto contra a liquidação ou a execução.

Se assim não fosse, estaria comprometido o objectivo pelo qual se considera que, apesar de 
devedores, os contribuintes têm a situação tributária regularizada nas situações em que a legalidade 
da liquidação ou da dívida está a ser apreciada. Ao executado bastaria apresentar um requerimento 
de dispensa da prestação de garantia para, desde logo, obter documento comprovativo de que tem a 
situação tributária regularizada, usando -o nas relações com terceiros, apesar de pouco tempo depois o 
mesmo ser indeferido e a execução continuar com a penhora dos seus bens. O interesse desses terceiros, 
que confiaram na situação de regularidade tributária do executado, e o interesse público subjacente à 
emissão da declaração comprovativa da situação tributária regularizada, sairiam defraudados se tives-
sem contratado ou apoiado alguém cujos bens acabaram por ser penhorados antes da decisão final da 
reclamação graciosa ou da impugnação judicial.

Portanto, o efeito suspensivo atribuído à reclamação do acto que indefere o pedido de dispensa 
de prestação de garantia apenas releva para efeitos de impossibilitar o órgão de execução fiscal a 
prosseguir com a cobrança da dívida, mas não constitui o executado numa situação de regularização 
tributária, porque ainda não há qualquer decisão definitiva sobre a procedência do seu pedido. Só com 
a decisão que for tomada sobre a reclamação, caso obtenha procedência, é que se pode considerar que 
a execução fiscal fica suspensa até à decisão da impugnação. Até aí, está suspensa não com o limite 
temporal da decisão da impugnação, mas apenas até à decisão da reclamação do acto que indeferiu o 
pedido de isenção da prestação de garantia.

Tal suspensão provisória, para a resolução do incidente processual, não se enquadra no âmbito 
do n.º 12 do artigo 169º do CPPT e da alínea c) do artigo 2º do DL n.º 236/95, pelo que o conteúdo da 
declaração exarada na “certidão” entregue à recorrida está correcto.

4. Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, anular a decisão recorrida e julgar 
improcedente a acção de intimação.

Custas pelo recorrido, nesta e na primeira instância.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva. 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Compensação de créditos ao abrigo do disposto no artigo 89.º, n.º 1 do CPPT. Pen-
dência de impugnação judicial em que se discute a legalidade da dívida. Pendência 
da reclamação do órgão da execução fiscal em que se discute a idoneidade da 
garantia.

Sumário:

 I — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 89.º do CPPT os créditos do executado 
resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação ou impugnação judicial de 
qualquer ato tributário são aplicados na compensação das suas dívidas cobradas 
pela administração tributária, exceto nos casos seguintes:

  a) Estar a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, recurso hie-
rárquico, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução;

  b) Estar pendente qualquer dos meios graciosos ou judiciais referidos na alínea an-
terior ou estar a dívida a ser paga em prestações, desde que a dívida exequenda 
se mostre garantida nos termos do artigo 169.º

 II — Estando pendente impugnação judicial em que se discute a legalidade da dí-
vida, não estando esta ainda garantida, mas discutindo -se em processo judicial 
(reclamação de decisão do órgão da execução fiscal) o despacho que indeferiu 
garantia oferecida pelo executado, não pode ser efetuada compensação enquanto 
não transitar a decisão judicial sobre esta questão.
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Processo n.º 893/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Worten — Equipamentos para o Lar, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF do Porto que julgou proce-

dente a reclamação deduzida por Worten Equipamentos para o Lar, SA, contra o ato de compensação de 
créditos efetuado na execução fiscal n.º 182120110133900 e relativa a reembolso de IVA no montante 
de 4.017.261,53 euros, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação 
deduzida nos termos do disposto no artº 276º do CPPT, contra o ato tributário de compensação (com 
o n.º 2012 0028609, de 2012/02/06), efetuado em 6/02/2012, nos autos de execução fiscal com o 
n.º 1821201101133900 (PEF), que corre termos no primeiro Serviço de Finanças de Matosinhos, por 
violação do disposto no artº 89º do CPPT.

B). Com a ressalva do sempre devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar -se com 
o doutamente decidido, porquanto entende que os autos demonstram o integral preenchimento dos 
requisitos legalmente exigidos para que a AT efetive a compensação operada, agindo assim a AT no 
estrito cumprimento da legalidade que impera na sua atuação.

C). A AT está vinculada a aplicar os créditos do contribuinte na compensação das suas dívidas, 
como forma de extinção das obrigações (cfr. artº 847º, n.º 1 do Código Civil), prevendo o artº 40º da 
LGT, no seu n.º 2, expressamente, a compensação de créditos tributários como forma de extinção da 
obrigação tributária.

D). O respeito pelos princípios da igualdade e da proibição do arbítrio impõem à AT a proibição 
de concessão de moratórias, bem como a suspensão da execução fiscal fora dos casos previstos na lei 
(cfr. artºs 36º, n.º 3 da LGT e 85º do CPPT), por força do princípio da indisponibilidade dos créditos 
tributários, genericamente enunciado no artº 30º da LGT.

E). O artº 52º da LGT impede a suspensão da cobrança da prestação tributária, efetuada no processo 
de execução fiscal, salvo em casos de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação 
da liquidação ou oposição à execução que tenha por objeto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida 
exequenda, sempre que exista prestação de garantia idónea nos termos das leis tributárias.

F). Por seu lado, o artº 89º do CPPT, dispõe no n.º 1 que os créditos do executado resultantes, 
designadamente, de reembolso, são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à 
mesma AT, exceto se estiver a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, impugnação ju-
dicial, recurso judicial ou oposição à execução ou estar pendente qualquer um desses meios graciosos 
ou judiciais ou estar a dívida a ser paga em prestações,

G). desde que, contudo, a dívida exequenda se mostre garantida nos termos do disposto no 
artº 169º.

H). Por outro lado, o artº 169º do CPPT condiciona a suspensão da execução à constituição de 
garantia nos termos do artº 195º ou à sua prestação, nos termos do artº 199º, sendo certo que este último 
sugere que nem todas as garantias serão sempre adequadas a tal fim, nem, portanto imediatamente aceites.

I) Reunidos os pressupostos exigidos por lei para que a compensação operasse, impunha -se à AT a 
obrigação de efetuar a compensação na dívida cuja execução não se encontrava garantida, considerando, 
que o imperativo legal de cobrança coerciva nasce após o decurso do prazo de pagamento voluntário, e 
que os créditos do executado para com a AT são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas 
dívidas a essa mesma entidade.

J). É, pois, a compensação efetuada legítima face à lei, designadamente ao disposto no artº 89º 
do CPPT, já que, no momento da prática do ato controvertido, não obstante a reclamante ter prestado 
garantia, a mesma ainda se encontrava em apreciação pela AT, não se mostrando o PEF suspenso nos 
termos do disposto no artº 169º do mesmo diploma.

K). Não obstante a reclamante ter manifestado intenção de reagir contra a liquidação subjacente à 
instauração do PEF, o certo é que ainda não o tinha feito à data do ato de compensação controvertido.

L). Assumindo a suspensão da execução fiscal, proibida nos casos não previstos da lei (cf. 
artº 36º, n.º 3 da LGT), um caráter claramente excecional, designadamente, tendo em conta os es-
tritos termos e exigências reveladas pelos princípios da vinculação à lei na atividade administrativa 
tributária e da indisponibilidade dos créditos fiscais e proibição da concessão de moratórias no seu 
pagamento, mormente se estiverem vencidos, afasta -se quaisquer juízos de oportunidade daquela 
mesma atividade.

M). É o que decorre, afinal, da alínea b) do n.º 1 do artº 89º do CPPT, a contrario, que impõe que 
a AT efetue a aplicação de um crédito do executado na compensação das suas dividas tributárias, desde 
que a dívida não se mostre garantida nos termos do artº 169º do CPPT, mesmo que esteja pendente 
processo judicial.
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N). A compensação controvertida é assim legalmente admissível, diante do disposto no artº 89º do 
CPPT, pois sobre a ora reclamante impendia uma dívida fiscal, reconhecida num ato idóneo à promo-
ção da sua cobrança, sendo pois legalmente exigível e podendo a qualquer momento ocorrer um facto 
extintivo da prestação tributária em dívida, como seja, a compensação efetuada.

O). Com a prestação da garantia sob a forma de fiança, no seguimento de notificação do órgão 
para execução fiscal para o efeito, não ficou este órgão investido, desde logo, na obrigação de suspen-
são da execução.

P). Aliás, conforme consta dos autos (despacho de 2011/11/23) e em conformidade com o disposto 
no n.º 2 do artº 197º do CPPT, ex vi n.º 9 do artº 199º do mesmo diploma legal (à data da emissão do 
despacho, n.º 8 do CPPT), a competência para apreciar as garantias a prestar é da Direção de Finanças, 
motivo pelo qual não poderia o órgão de execução fiscal, sem mais, declarar a suspensão do PEF suspenso.

Q). A suspensão da execução nos termos do artº 169º do CPPT, mediante aceitação de uma ga-
rantia como idónea, implica claramente um trabalho de análise adequado e proporcional ao montante 
da dívida a garantir,

R). estando em causa a segurança do pagamento de dívida tributária vencida de avultado mon-
tante, legitimadora de atuação do órgão da execução fiscal segundo exigências maiores na assunção 
das soluções adequadas à salvaguarda do interesse público no recebimento das quantias que lhe são 
devidas, especialmente no tipo de garantia a aceitar, sempre numa perspetiva de adequação ao montante 
do crédito do exequente e de mais fácil realização do crédito.

S). Entende, assim, a Fazenda Pública, com o devido respeito pelo decidido e salvo melhor en-
tendimento, que a douta decisão recorrida, padece de erro no julgamento na aplicação do direito, pois, 
decidindo como decidiu, errou na subsunção dos factos dados como provados às normas jurídicas apli-
cáveis in casu, mais concretamente as que regem a compensação de dívidas de tributos por iniciativa 
da AT e a suspensão da execução fiscal, ou seja, os artºs 89º e 169º do CPPT.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso revogando -se a douta decisão re-
corrida, com as legais consequências.

2. Contra -alegando, veio a recorrida concluir:
i). A subida imediata da reclamação judicial contra decisão de indeferimento de garantia tem os 

mesmos efeitos que a subida imediata nos recursos jurisdicionais  - atribuindo -se, portanto, efeito sus-
pensivo da decisão reclamada (cfr. artºs, 692º e 693º do CPC, ex vi artº. 2º e) CPPT).

ii). Caso fosse permitido ao órgão da execução fiscal operar tal ato de compensação na pendência 
da reclamação, encontrar -se -ia já a executar tal decisão de indeferimento da prestação de garantia ou 
a não considerar um dos seus efeitos possíveis  - a sua revogação  - tudo isto sem respeitar o regime de 
subida imediata e consequente efeito de suspensivo da reclamação que contra tal indeferimento havia 
sido apresentada.

iii). A compensação efetuada acarretaria, também, a destruição do efeito útil tal regime de sus-
pensivo, porquanto a execução daquela decisão teria imediatamente lugar, com a agressão patrimonial 
do Executado que o ato de compensação sempre representa.

iv). É este, também, o entendimento deste Supremo Tribunal: «Tendo sido apresentada oposição 
à execução, e encontrando -se pendente reclamação judicial da decisão do Chefe do Serviço de Finan-
ças que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia, não pode operar -se a compensação 
por iniciativa da Administração tributária nos termos do artigo 89º, n.º 1 do CPPT.» (Ac. STA de 
31.01.2012, dado no proc. Nº. 026/12)

v). Nos termos do artº 103º, n.º 1 da LGT o processo de execução fiscal tem natureza judicial, 
sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos atos que não tenham natureza 
jurisdicional.

vi). Daí que, quando o contribuinte apresenta reclamação judicial contra atos e decisões do 
órgão de execução fiscal, o processo executivo sobe ao Tribunal, passando a estar, como bem refere 
o Tribunal a quo, sob a alçada do Juiz  - sendo que, nos termos do artigo 99º, n.º 1, alínea n), do 
CPPT, a reclamação judicial de atos do órgão da execução fiscal deve ser incorporada no próprio 
processo de execução (Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de 
Processo Tributário anotado, 5. edição, II volume, anotação 3 ao artº. 277º, pág. 659, e anotação 2 
ao artº. 278º, pág. 665).

vii). Sendo assim, como é, fica vedado à AT a prática de quaisquer atos no processo de execução 
fiscal  - como a compensação  - desde logo porque o processo já não se encontra materialmente em seu 
poder, encontrando -se pendente, outrossim, a decisão judicial sobre se a garantia apresentada é idónea 
para evitar atos como a compensação reclamada.

TERMOS EM QUE, com a improcedência do presente recurso, deve a Douta sentença recorrida 
ser integralmente mantida, assim se cumprindo a Lei e se fazendo Justiça.

3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 263/264, pronunciando -se no sentido da improce-
dência do recurso.
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4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) Em 18/07/2011, a ora Reclamante apresentou um requerimento dirigido ao Chefe do Serviço 

de Finanças de Matosinhos 1, no qual manifestava a intenção de apresentar reclamação graciosa ou 
impugnação judicial contra a liquidação de IVA de 2007 e requeria a fixação da garantia para suspen-
der, uma vez instaurada, a execução  - cfr. fls. 51 e 52 do processo n.º 487/12.9BEPRT, junto aos autos 
para consulta.

B) Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos, datado de 08/08/2011, foi fi-
xada a garantia a prestar pela Reclamante, no montante de € 4 451 094,21 – cfr. fls. 69 a 71 dos autos.

C) Em 16/08/2011, a ora Reclamante apresentou garantia sob a forma de fiança, datada de 
11/08/2011, no valor de € 4 451 094,21, através da qual a sociedade Sonae Specialized Retail, SGPS, 
S.A., se constitui sua fiadora no pagamento que possa vir a ser devido da dívida de IVA do ano de 2007 
e demais encargos fixados pelo Serviço de Finanças de Matosinhos 1 – cfr. fls. 65 dos autos.

D) Em 22/08/2011, no Serviço de Finanças de Matosinhos 1, foi instaurado contra a ora Recla-
mante o processo de execução fiscal n.º 1821201101133900 para cobrança de dívidas de IVA, do ano 
de 2007, no montante global de € 3.875.839,27, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 
31/07/2011 – cfr. fls. 4 a 28 do processo nº.487/12.9BEPRT junto aos autos para consulta.

E) Em 31/10/2011, a ora Reclamante deduziu impugnação judicial contra as liquidações de IVA 
de 2007, no montante de € 3.875.839,27 – cfr. fls. 62 e 63 dos autos.

F) Por despacho do Diretor de Finanças do Porto, datado de 23/11/2011, foi indeferida a aceita-
ção como garantia da fiança mencionada na alínea C) supra – cfr. fls. 156 a 160 do processo n.º 487/
12.9BEPRT, junto aos autos para consulta.

G) Em 19/12/2011, a ora Reclamante apresentou junto do órgão de execução fiscal reclamação 
contra o despacho mencionado na alínea antecedente, invocando prejuízo irreparável com a sua subida 
diferida, tendo a reclamação sido recebida neste tribunal em 20/02/2012, dando origem à instauração 
do processo n.º 487/12.9BEPRT (RAC), onde foi proferida sentença, em 24/05/2012, a julgá -la pro-
cedente, decisão essa que foi objeto de recurso interposto pela Fazenda Pública, encontrando -se os 
autos em fase de alegações de recurso – cfr. fls. 2, 193, 195 a 242, 534 a 544 e 549 a 569 do processo 
n.º 487/12.98EPRT junto aos autos para consulta, cujo teor se dá por reproduzido.

H) Em 06/02/2012, a Administração Fiscal procedeu à compensação das dívidas em cobrança no 
processo de execução fiscal n.º 1821201101133900 com parte de um crédito de IVA, referente a outubro 
de 2011, no valor de € 4.017.261,53 (ato reclamado)  - cfr. fls. 60 dos autos e fls. 499 e 500 do processo 
n.º 487/12.98EPRT, junto aos autos para consulta, cujo teor se dá por reproduzido.

I) A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças de Matosinhos 1, por fax, em 
20/02/2012 – cfr. fls. 7 a 26 dos autos.

5. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se, estando pendente impugna-
ção judicial relativamente a IVA de 2007, a Administração Tributária podia proceder a compensação 
dessa dívida com parte de crédito de IVA referente a outubro de 2011 de que era titular a recorrida, 
encontrando -se ainda pendente em tribunal a questão da garantia.

A sentença recorrida respondeu negativamente a essa questão.
Do mesmo entendimento comunga a recorrida, tal como resulta das conclusões das suas alega-

ções acima transcritas, entendendo que estando ainda em discussão o pedido de dispensa de garantia 
destinado a obter efeito suspensivo da execução, não poderia ter lugar a compensação.

A recorrente defende o entendimento contrário uma vez que, no momento da prática do ato con-
trovertido, não obstante a reclamante ter prestado garantia, a mesma ainda se encontrava em apreciação 
pela AT, não se mostrando o PEF suspenso nos termos do artº 169º do CPPT.

Por outro lado, apesar de a reclamante ter manifestado intenção de reagir contra a liquidação 
subjacente à instauração da execução, o certo é que não o tinha feito à data do ato de compensação 
controvertido.

Vejamos então qual o entendimento que merece apoio legal.
5.1. O artº 89º, n.º 1 do CPPT estipula o seguinte:
“1 - Os créditos do executado resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação ou impug-

nação judicial de qualquer ato tributário são aplicados na compensação das suas dívidas cobradas pela 
administração tributária, exceto nos casos seguintes:

a) Estar a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, recurso hierárquico, impugnação 
judicial, recurso judicial ou oposição à execução;

b) Estar pendente qualquer dos meios graciosos ou judiciais referidos na alínea anterior ou estar 
a dívida a ser paga em prestações, desde que a dívida exequenda se mostre garantida nos termos do 
artigo 169.º.

Ora, conforme provado nos autos e acima referido, na data em que foi efetuada a compensa-
ção – 06.02.2012 (alínea H) do probatório supra)  - estava pendente impugnação judicial discutindo a 
legalidade da dívida executada (alínea E) do probatório, da qual resulta que a impugnação foi instaurada 
em 31.10.2011).
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É certo que o citado artº 89º estabelece que só não terá lugar a compensação se a dívida impug-
nada se mostrar garantida e que no caso dos autos não estava ainda definitivamente prestada a garantia.

Porém, como também resulta das alíneas F) e G) do probatório, indeferida a aceitação como 
garantia da fiança oferecida pela recorrida, esta reclamou contra o despacho de indeferimento, invo-
cando prejuízo irreparável com a sua subida diferida, tendo a reclamação sido recebida no tribunal em 
20/02/2012, dando origem à instauração do processo n.º 487/12.9BEPRT (RAC), onde foi proferida 
sentença, em 24/05/2012, a julgá -la procedente, decisão essa que foi objeto de recurso interposto pela 
Fazenda Pública, encontrando -se os autos em fase de alegações de recurso. Portanto, não estava ainda 
decidida a questão da garantia, pelo que não poderia ter lugar a compensação. Só após a decisão judi-
cial definitiva se poderia colocar a questão da compensação. Na verdade, ainda que o tribunal viesse 
a confirmar o despacho de indeferimento, ainda assim, parece -nos que se impunha dar a possibilidade 
de a recorrida prestar garantia por outra forma.

Temos então que estando pendente impugnação judicial em que se discutia a legalidade da dívida 
exequenda e estando pendente recurso de decisão de indeferimento da garantia, não podia ter lugar a 
compensação ao abrigo do artº 89º, n.º 1 do CPPT.

A seguir -se a tese da recorrente Fazenda Pública poderia haver sempre compensação, para o que 
bastaria indeferir o pedido de garantia, já que o recurso à via judicial por parte do executado não evitaria 
aquela. Ora, não restam dúvidas de que uma reclamação sobre esta matéria tem efeito suspensivo, pois 
que o seu objetivo é exatamente o de evitar a compensação.

No sentido da ilegalidade da compensação em caso muito semelhante se pronunciou este Supremo 
Tribunal no acórdão de 31.01.2012, proferido no Processo n.º 026/12, nos seguintes termos:

“No caso, como resulta do probatório, o executado apresentou oposição à execução fiscal, oposição 
essa que corre termos no Tribunal Tributário de Lisboa.

Solicitou também a dispensa de prestação de garantia ao abrigo do disposto no n.º 4 do art.º 52.º 
da Lei Geral Tributária, pedido esse que foi indeferido, tendo deduzido reclamação de tal despacho.

E não há dúvidas de que, quando foi efetuada a compensação, a dívida ainda não estava garantida.
Mas o certo é que nem podia estar, porque se encontrava pendente reclamação judicial da decisão 

do Chefe do Serviço de Finanças de Vila Franca de Xira – 2 que tinha como objeto o pedido de dispensa 
de prestação de garantia interposto pelo executado.

Ora tal circunstância não é irrelevante.
Com efeito, e como de forma clara, esclarece Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedi-

mento e Processo Tributário anotado, 6ª edição, vol. III, pág. 219, «o pedido de dispensa de prestação 
de garantia tem o mesmo efeito que o pedido de prestação de garantia a nível do prosseguimento 
da execução fiscal, que fica suspensa provisoriamente, como se depreende do n.º 7 deste artº 169º, 
conjugado com o n.º 6 (nºs 3 e 2, respetivamente, na redação inicial, de que resulta que a execução 
só prossegue depois de decorrido o prazo de prestação de garantia sem que esta seja prestada».

Trata -se de entendimento também acolhido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo, nomeadamente pelos Acórdãos de 22.04.2009, recurso 277/09, de 07.01.2009, recurso 694/08, 
de 17.12.2008, recurso 997/08 e de 25.06.2008, recurso 464/08.

Como se referiu no citado acórdão de 22.04.2009 “para efeitos de compensação de dívidas de 
tributos, por iniciativa da administração tributária (…) deve equiparar -se, à pendência dos meios 
processuais ou procedimentais aí elencados, o não decurso dos respetivos prazos” sendo que “isto 
tanto vale quanto aos meios impugnatórios propriamente ditos (reclamação, impugnação, recurso ou 
oposição) como aos procedimentos tendentes à prestação de garantia, por um argumento de identi-
dade de razão e sob pena de se desvirtuar a ratio legis que a exceção à possibilidade de compensação 
constante da parte final do n.º 1 do artigo 89.º pretende acautelar, que parece ser o de a compensação 
só se dever efetuar relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia”.

No caso, a dedução de oposição indica a existência de controvérsia acerca da dívida que a Ad-
ministração Fiscal pretende executar, facultando a lei o direito ao executado de, na pendência em sede 
administrativa ou judicial do pleito, obstar a que a execução prossiga através da prestação de garantia 
ou obtendo a sua dispensa.

Daí que, a privação de um direito de crédito ao contribuinte, sem que se encontrem esgotados 
todos os meios de defesa que tem ao seu dispor, não se mostre como legalmente admissível, sob pena, 
até, de violação dos princípios da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional efetiva (artigos 13.º, 
20.º e 268.º, n.º 4 da CRP).

Bem andou pois a decisão recorrida ao julgar que o ato reclamado enferma de vício de violação 
de lei, e nessa medida deve ser anulado”.

Esta questão teve a mesma resposta no recente acórdão de 12.09.2012, proferido no processo 
n.º 895/12, onde também ficou escrito que “a compensação só se dever efetuar relativamente a dívidas 
sobre as quais não haja controvérsia”.

A controvérsia, no caso dos autos e no momento em que a compensação operou, respeitava não 
apenas à legalidade da dívida compensada (objeto de impugnação judicial), como também à legalidade 
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do despacho que indeferira a garantia oferecida para suspender a execução, razão pela qual, enquanto 
esta controvérsia se não encontrasse judicialmente e definitivamente sanada a compensação por iniciativa 
da Administração tributária não podia legalmente operar, como bem decidido”.

Pelo que ficou dito, a compensação em causa nos autos viola o disposto no artº 89º, n.º 1 citado, 
pelo que não pode manter -se.

6. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão re-
corrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Pedro Delgado — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Execução Fiscal. Garantia. Fiança.

Sumário:

 I — Do artigo 199.º do CPPT não resulta a exclusão da fiança como forma legalmente 
admissível de prestação da garantia e, pelo contrário, deve ser admitida por re-
ferência à previsão na parte final do seu n.º 1: «ou qualquer meio susceptível de 
assegurar os créditos do exequente».

 II — Sendo oferecida fiança, a idoneidade da garantia deve ser apreciada pelo órgão 
competente da AT caso a caso, em concreto, em face da susceptibilidade do pa-
trimónio do fiador responder pela dívida exequenda e pelo acrescido.

 III — A AT não pode recusar a constituição da garantia mediante fiança com o funda-
mento que esta não lhe dá segurança absoluta na cobrança do seu crédito e com 
absoluto desprezo pelos interesses legítimos do executado.

Processo n.º 897/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Piedade Investimentos, SGPS S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1 – RELATÓRIO
Piedade investimentos, SGPS, SA NIPC 504 910 078, com sede na Rua Padre Manuel Francisco 

de Sá, n.º 147, 4505 -369 Fiães, Santa Maria da Feira, veio ao abrigo dos artigos 276.º e seguintes do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), apresentar em 30/04/2012, reclamação do 
despacho proferido em 16/04/2012 pelo Chefe do Serviço de Finanças da Feira 2, no processo de exe-
cução fiscal n.º 3441201201002201 a correr termos naquele Serviço por divida de IRC do ano de 2007, 
no montante de € 101 757,19 e acrescidos, através do qual foi indeferida a fiança por si apresentada e 
prestada pela sociedade Pietec  - Cortiças, S.A. em ordem a obter a suspensão do processo executivo.

Por sentença de 13 de Julho de 2012, o TAF de Aveiro julgou a reclamação procedente, anulando 
o despacho.

Reagiu a Fazenda Pública ora recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram 
as seguintes conclusões:

A. O Meritíssimo juiz a quo julgou procedente a reclamação identificada em epigrafe, revogando 
o despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Feira 2, que indeferiu a prestação de ga-
rantia através de fiança a apresentar pela sociedade comercial PIETEC  - Cortiças, SA, tendo em vista 
a suspensão do processo de execução fiscal.

B. Considera o Ilustre julgador, na esteira da doutrina vertida no Ac. do STA de 14.03.2012, profe-
rido no âmbito do proc. n.º 0208/12, que a enumeração das garantias efectuadas no n.º 1 do art. 199.º do 
CPPT, não é taxativa, mas, pelo contrário, meramente exemplificativa, pelo que o que verdadeiramente 
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«(…)interessa é que em concreto seja apreciada garantia oferecida e que não seja apreciada de forma 
abstracta para aferir a sua idoneidade».

C. Em conformidade, o Tribunal a quo revogou o despacho reclamado, uma vez que «(...) resulta 
da simples leitura do despacho recorrido que não foi feita a avaliação concreta da solvabilidade da 
sociedade fiadora, contendo, na verdade, afirmações de carácter genérico e abstracto, não apreciando 
os factos e circunstâncias concretas da capacidade económica da sociedade fiadora»,

D. Segundo o n.º 1 do artigo 52.º da LGT, a cobrança da prestação tributária suspende -se no processo 
de execução fiscal em virtude, designadamente, de reclamação ou impugnação, não obstante, nos termos 
do n.º 2, tal suspensão dependa da prestação de garantia idónea nos termos das leis tributárias.

E. O n.º 1 do artigo 169.º do CPPT prescreve, por sua vez, que a execução fica suspensa até à 
decisão do pleito em caso, nomeadamente, de reclamação graciosa ou impugnação judicial, 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.

F. Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, se, após o termo do prazo de pagamento voluntário, 
for prestada garantia, acompanhada de requerimento com a indicação da intenção de apresentar meio 
gracioso ou judicial para discussão da legalidade ou da exigibilidade da dívida exequenda, a execução 
fica igualmente suspensa, dando origem a um procedimento, que é extinto se, no prazo legal, não for 
apresentado o correspondente meio processual e comunicado esse facto ao órgão competente para a 
execução, conforme resulta do n.º 3.

G. De harmonia com o preceituado no n.º 1 do artigo 199º do CPPT, caso inexistam bens sufi-
cientes penhorados; a garantia idónea poderá consistir em garantia bancária, caução, seguro -caução 
ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente, ou ainda, de acordo com o n.º 2 
do mesmo artigo, mas mediante concordância da administração tributária, em penhor ou hipoteca vo-
luntária, aplicando -se o disposto no artigo 195º, devendo, em todo o caso, ser prestada pelo valor da 
dívida exequenda, juros de mora contados até ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à data 
do pedido, quando posterior, com o limite de cinco anos, e custas na totalidade, acrescida de 25% da 
soma daqueles valores, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo.

H. O n.º 1 do artigo 199.º do CPPT não confere à administração tributária qualquer possibilidade 
de escolha entre garantias, estando essa vinculação, nos termos em que a lei a estabelece, apenas prevista 
para as garantias ali expressamente mencionadas (garantia bancária, caução, seguro -caução), pelo que 
terão que ser sempre aceites, desde que suficientes.

I. O disposto no artigo 199.º do CPPT não acolhe um elenco meramente exemplificativo de tipos 
de garantia susceptíveis de constituir garantia idónea.

J. Decorre da parte final do n.º 1 do mesmo artigo que este configura um preceito aberto, o qual 
é concretizado e regulamentado nos seus n.ºs 2 e 4.

K. Para além dos três tipos de garantia expressamente enunciados no n.º 1 do artigo 199.º do CPPT 
(garantia bancária, caução e seguro -caução), apenas podem e devem ser considerados como garantias 
idóneas para suspender o processo de execução, o penhor e a hipoteca voluntária, além da penhora 
constituída pela administração, nos termos do n.º 4.

L. O n.º 3 do artigo 200.º do CPPT, obriga a que, no processo de execução, se façam constar os 
bens que foram dados em garantia, preceito impossível de cumprir no caso da fiança (uma vez que 
se trata da totalidade do património do fiador), indicador de que o legislador tinha em mente apenas 
aquelas garantias que expressamente enunciou.

M. A ser admissível a fiança como meio susceptível de assegurar os créditos da Exequente, é óbvio 
que esta terá de ser prestada sob a forma de fiança bancária, atendendo a que esta é uma modalidade 
da “garantia bancária” elencada sob o n.º 1 do artigo 199.º do CPPT.

N. A fiança prestada por uma entidade que não tenha a natureza de instituição de crédito (ou ban-
cária), ou seja, sem o seu carácter de uma fiança bancária, como historicamente se encontrava estatuída 
pelo artigo 160.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos (CPCI), não tem correspondência 
com a intenção do legislador face à redacção actual do artigo 199.º do CPPT.

O. Subjaz ao espírito do legislador que a única garantia capaz de assegurar o processo de execução 
fiscal é a garantia bancária e, quando muito, seria admissível a mesma sob uma das suas modalidades, 
isto é, a fiança bancária.

P. A lei aponta preferencialmente para certos tipos de garantia, dos quais se evidencia a vinculação 
de um concreto bem ou valor à segura realização da dívida exequenda, precavendo a indiferenciação 
ou depreciação inerente a outros modos de garantir e, dentre os valores concretos, aqueles que, pela sua 
natureza financeira, tenham imediata ou mais rápida conversão em receita, como a garantia bancária, 
caução ou seguro -caução.

Q. Este entendimento é reforçado pela vinculação da administração tributária ao princípio da 
proibição da moratória no pagamento das dívidas fiscais, expresso no n.º 3 do artigo 36.º da LGT, bem 
como do n.º 3 do artigo 85.º do CPPT, e a necessária proibição de suspensão da execução, fora dos 
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casos previstos legalmente, bem como ao princípio da indisponibilidade do crédito tributário, constante 
do n.º 2 do artigo 30.º da LGT, sob pena de violação do principio da prossecução do interesse público 
e do princípio da legalidade.

R. O processo de execução fiscal, como processo executivo especial, e tendo corno objectivo pri-
macial a cobrança dos créditos tributários, tem como característica específica a estruturação em termos 
mais simples do que o processo de execução comum, tendo em vista uma maior celeridade naquela 
cobrança, recomendada pelas finalidades de interesse público associadas à respectiva arrecadação da 
receita, isto, naturalmente, sem implicar uma qualquer diminuição dos direitos e garantias dos contri-
buintes, rectius executados.

S. Um requerimento manifestando a intenção de contestar a dívida em cobrança coerciva, com a 
consequente suspensão de execução da mesma, estará sempre dependente da prestação de garantia, e de 
uma garantia idónea, que assegure os especiais interesses da entidade exequente, porque associados ao 
bem comum e à própria manutenção de um Estado Democrático de Direito Social, pois, naturalmente, 
pretende -se evitar que o atraso na cobrança da dívida que a suspensão logicamente produz possa con-
duzir a uma inviabilidade da mesma cobrança, pondo em risco a concretização daquela configuração 
jurídico -constitucional de Estado.

T. Respondendo o património do fiador não apenas perante o credor da relação afiançada, mas 
também perante todos os outros credores do fiador, tal é susceptível de indiciar que essa massa patri-
monial do fiador é insuficiente para o cumprimento das suas obrigações.

U. A fiança, em abstracto, não pode assegurar o pagamento de forma suficiente e eficaz os créditos 
do exequente no prazo de 30 dias após citação, previsto no n.º 2 do artigo 200.º do CPPT, o que pode 
colocar em risco a viabilidade de cobrança da dívida tributária.

V. A aferição da idoneidade em concreto da fiança passa pela prévia determinação da data em 
que o fiador poderá vir a ser chamado a cumprir em lugar do primitivo devedor e pelo apuramento do 
património e da concreta situação económico -financeira do garante nessa data futura e indeterminada.

W. Não sendo possível prever a data em que o fiador poderá vir a ser chamado a cumprir, em lugar 
do primitivo devedor, a avaliação da idoneidade da fiança, em concreto, configura tarefa praticamente 
impossível de concretizar.

X. Qualquer avaliação que se faça à idoneidade de uma fiança em concreto, deve ter em conta a data 
em que se prevê que o fiador seja citado para pagamento, nos termos do n.º 2 do artigo 200.º do CPPT.

Y. A impossibilidade de determinar o momento em que a fiança pode vir a ser exigida, acarreta, 
necessariamente, a impossibilidade de aferição da exacta situação patrimonial e financeira do garante 
nessa data futura e indeterminada.

Z. Em conformidade com o exposto, considera a Fazenda Pública, ressalvado o devido respeito, 
que a douta peça decisória sob recurso enferma de erro de julgamento, fazendo errónea interpretação e 
aplicação do disposto nas normas legais que regem a prestação da garantia para efeitos de suspensão do 
processo de execução fiscal, mais concretamente os artigos 52.º da LGT e 169º, 199.º e 200.º do CPPT.

Nos termos vindos de expor e nos que Vªs. Exªs, sempre mui doutamente, poderão suprir, deve 
ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, substituir a decisão por outra que julgue a 
reclamação de todo improcedente, como se nos afigura estar mais consentâneo com o Direito e a Justiça.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1.Questão decidenda: admissibilidade, em abstracto, da fiança como garantia idónea para suspensão 

do processo de execução fiscal (art.52º nº2 LGT; art. 199º n.º 1 CPPT)
A questão foi apreciada e resolvida no acórdão STA -SCT 14.03.2012 processo n.º 208/12 com 

argumentação convincente que merece a adesão do Ministério Público, transcrevendo -se o respectivo 
sumário doutrinário:

«I - Do art.199º do CPPT não resulta a exclusão da fiança como forma legalmente admissível de 
prestação de garantia e, pelo contrário, deve ser admitida por referência à previsão da parte final do 
seu nº1 «ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente»

II - Sendo oferecida fiança, a idoneidade da garantia deve ser apreciada pelo órgão competente 
da AT caso a caso, em concreto, em face da susceptibilidade do património do fiador responder pela 
dívida exequenda e pelo acrescido.

III - A AT não pode recusar a constituição da garantia mediante fiança com o fundamento de que 
esta não lhe dá segurança absoluta do seu crédito e com absoluto desprezo pelos interesses legítimos 
do executado»

Sobre a concreta idoneidade de cada fiança oferecida, a proposição constante do nº2 inscreve -se na 
linha de jurisprudência consistente do STA -SCT, segundo a qual qualquer garantia oferecida não pode 
ser recusada se o seu valor assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, sob pena de 
errónea interpretação e aplicação do art.52º nº3 LGT em conjugação com o art.199º nos 4 e 5 CPPT (acór-
dãos 15.02.2012 processo n.º 126/12; 27.06.2012 processo nº646/12 e 11.07.2012 processo nº730/12)
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Pela sua perfunctoriedade merece transcrição excerto da fundamentação do acórdão STA -SCT 
14.03.2012 processo nº208/12:

«(…) o legislador não pretendeu dotar a AT de garantia absoluta do seu crédito, tanto mais que o 
mesmo é ainda incerto, mas tão só de garantia idónea, que o mesmo é dizer adequada ao fim em vista. 
Não pode perder -se de vista que prestar garantia não é efectuar o pagamento, mas tão só vincular um 
determinado património ao cumprimento de uma determinada obrigação de pagamento.

A interpretação subscrita pela recorrente [Fazenda Pública] permitiria à AT estabelecer uma hie-
rarquização das garantias, em conformidade com a sua maior ou menor liquidez imediata, acabando 
assim por poder recusar todas as que não assegurassem imediata liquidez, restringindo o quadro legal 
de garantias que o legislador quis aberto»

2.No caso concreto o acto administrativo reclamado indeferiu a pretensão da executada com fun-
damento em considerações genéricas sobre a inadmissibilidade legal da fiança pessoal como garantia 
com eficácia suspensiva da execução fiscal, por maioria de razão não apreciando a concreta virtualidade 
garantística da fiança oferecida.

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
2  - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) Em 12/01/2012 foi instaurado no Serviço de Finanças de Feira 2, contra a aqui Reclamante 

Piedade — Investimentos, SGPS, SA, o processo de execução fiscal n.º 3441201201002201 por dívida 
de IRC do ano de 2007 no montante de € 101 757,19 e acrescidos (fls. 1 a 2 dos Autos);

B) A executada foi citada em 23/01/2012 (fls. 2 a 2 verso dos Autos);
C)Tendo apresentado em 30/01/2012 requerimento oferecendo, para suspensão do processo de 

execução, fiança prestada pela sociedade comercial PIETEC — Cortiças, SA, em 26/01/2012 para 
garantia do cumprimento do valor total da dívida, renunciando a sociedade garante ao benefício da 
excussão, excepções, restrições ou benefícios em seu favor, logo que interpelada pela Fazenda Pública 
(fls. 6 a 13 dos Autos);

D) Em 16/04/2012 foi proferido despacho de indeferimento, de acordo com minuta anteriormente 
remetida pela Divisão de Justiça Tributária da Direcção de Finanças de Aveiro, com o seguinte teor:

“Tendo sido oferecida como garantia pelo(a) executado(a), em 30/01/2012, a fiança que consta de 
pág(s). 11 dos presentes autos, com vista à suspensão do processo de execução fiscal supra indicado, 
compete, nos termos do n.º 9 do art. 199.º do Código de Procedimento e Processo Tributário (CPPT), 
apreciar da idoneidade da mesma para poder produzir legalmente tal efeito.

Desde logo se verifica que a fiança não consta expressamente do artigo 199.º do CPPT. Solução que 
se compreende, pois se o património do devedor, que constitui a garantia geral dos créditos tributários, 
nos termos do artigo 50º da Lei Geral Tributária (LGT), inexistindo garantia real, em caso algum tem 
essa aptidão, ilógico seria conferir essa possibilidade ao património de um terceiro, sem constituição 
de qualquer garantia real sobre o mesmo. Acresce ainda, que uma interpretação lógico -sistemática 
dos números 1, 2 e 4 do artigo 199.º do CPPT conduz à conclusão de que a única razão plausível pela 
qual o legislador apenas vem exigir autorização administrativa tributária para a prestação do penhor 
e da hipoteca voluntária, se deve ao facto de não pretender incluir, como idóneas, outras formas de 
garantia consideradas mais débeis, como é o caso da fiança. Desta forma, verifica -se que as normas 
dos números 2 e 4 deste artigo surgem como densificação ou especificação da parte final do n.º 1, como 
atesta a utilização da expressão «ainda» no n.º 2, e «para efeitos do n.º 1» no n.º 4, donde resulta que 
o elenco de garantias constante destes números é taxativo e não exemplificativo.

Nestes termos, apesar de o número 1 do artigo 199º do CPPT não conferir à Administração 
Tributária qualquer possibilidade de escolha entre tipos de garantias, a vinculação que do mesmo 
resulta está apenas determinada para as garantias ali expressamente elencadas (garantia bancária, 
caução, seguro -caução), pelo que estas terão que ser sempre aceites, desde que de valor suficiente. Mas 
apenas essas, sendo ilógico e insustentável entender que a Administração Tributária está vinculada à 
aceitação de qualquer outra garantia, ainda que de maior fragilidade, como se verifica com a fiança. 
O motivo subjacente à inclusão expressa daquelas garantias terá sido a sua liquidez, autonomia e 
certeza inerente ao seu recebimento. Efectivamente, estas três figuras apresentam regulamentação 
própria e controlo por parte das entidades de supervisão (Banco de Portugal e Instituto de Seguros 
de Portugal), pelo que a sua liquidez e pagamento imediato se encontram assegurados pelo próprio 
legislador, com a regulamentação específica a quês estão sujeitas, o que as faz distinguir positivamente 
das restantes garantias pessoais.

O regime legal a que está sujeita a fiança tem especificidades próprias que diminuem a sua efi-
cácia garantística, nomeadamente:

i. A natureza pessoal deste tipo de garantia, que consiste apenas na possibilidade de o património 
de outra pessoa servir de garantia ao pagamento de uma divida. Trata -se de uma garantia idêntica 
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à garantia geral das obrigações, dado que também o património do devedor é a garantia geral da 
obrigação deste e a Lei não lhe confere a qualificação de garantia susceptível de poder suspender a 
execução;

ii. A possibilidade de oscilação do património do fiador (o calcanhar de Aquiles da fiança, no 
dizer de Antunes Varela), que responde perante o(s) seu(s) próprio(s) credor(es); assim como perante 
o(s) credor(es) do(s) afiançado(s);

iii. A possibilidade de o fiador se recusar ao cumprimento, podendo opor ao credor tanto os meios 
de defesa que competem ao devedor principal, bem como aqueles que lhe são próprios;

As especificidades enunciadas podem conduzir à conclusão de que esta forma de garantia não as-
segura de forma suficiente os créditos do exequente no curto prazo (30 dias) que se encontra legalmente 
previsto para pagamento após citação (art. 200.º, n. 2 do CPPT), pelo que não deverá ser considerada 
idónea. No mesmo sentido, a redacção do número 3 do artigo 200.º Do CPPT, que obriga a que, no 
processo de execução se façam constar os bens que foram dados em garantia, preceito impossível de 
cumprir no caso da fiança (uma vez que se trata da totalidade do património do fiador), indicador de 
que o legislador tinha em mente apenas aquelas garantias que expressamente enunciou.

Por tudo o supra exposto, em obediência ao princípio da legalidade e na prossecução do interesse 
público, recusa -se a fiança oferecida pelo executado nos presentes autos de execução fiscal, por falta 
de idoneidade da mesma como garantia, com os fundamentos anteriormente expressos, razão pela qual 
é insusceptível de produzir o efeito suspensivo pretendido” (fls. 14 a 18 dos Autos);

E) Por ofício datado de 16/04/2012, remetido por carta registada com aviso de recepção assinado 
em 18/04/2012, foi a Executada notificada do despacho referido em D) (fls. 19 a 19 verso dos Autos);

F) A Executada apresentou a presente Reclamação em 30/04/2012 (fls. 20 dos Autos);
G) Por despacho de 28/05/2102 foi mantido o acto reclamado (fls. 67 dos Autos);
H) A executada celebrou em 15/12/2010 com o Barclays Bank PLC contrato de empréstimo sob 

a forma de abertura de crédito até ao limite global de € 1 500 000,00, prevendo o seu clausulado a 
possibilidade de resolução e vencimento antecipado pelo Barclays no caso de constituição de penhora, 
arresto ou providência equiparável sobre seus bens ou direitos ou mora no cumprimento de compro-
missos perante a Administração Fiscal (fls. 52 a 57 dos Autos).

3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Aveiro, julgou procedente a reclamação, por entender que (destacam-

-se apenas os trechos fundamentais da decisão):
(…) Da legalidade do despacho que indeferiu o pedido de prestação de garantia através de fiança 

não bancária.
A Administração Tributária indeferiu a prestação da garantia através da fiança com fundamento 

na sua idoneidade, reconduzindo o juízo sobre a idoneidade da fiança a uma apreciação em abstracto 
sobre a fiança como modo de prestar garantia, concluindo que a mesma seria inadmissível, quer por-
que não está prevista no artigo 199º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), 
quer porque não assegura plena e seguramente o interesse púbico da efectiva cobrança dos créditos 
por impostos.

Alega a reclamante que a decisão enferma de violação dos princípios da legalidade, imparciali-
dade, proporcionalidade e justiça, por ter excluído a fiança dos diversos meios legalmente admissíveis 
de constituição de garantia.

E resulta inequivocamente do despacho proferido e dos seus antecedentes, designadamente de 
comunicações internas e instruções superiores, que ao caso concreto foi aplicada minuta de despacho 
genérico sem olhar em concreto para a garantia oferecida pela aqui Executada.

A este propósito reproduz -se infra a fundamentação constante do Acórdão proferido pelo STA 
em 14/03/2012 no processo 0208/12, com a que se concorda e adere por integralmente aplicável ao 
caso dos presentes Autos.

(…)
Ora no caso dos Autos, seja porque a administração tributária refuta a possibilidade de pres-

tação de garantia através de fiação não bancária, seja porque não cuidou de apreciar em concreto a 
concretamente oferecida pela executada, tanto basta para afirmar a ilegalidade do despacho prolatado 
atenta a violação de lei existente (interpretando do forma enviesada o teor do artigo 199º do CPPT) 
e falta de fundamentação (concreta) do mesmo.

Tanto bastando para proceder a reclamação apresentada com a inerente anulação do despacho 
proferido.

Decisão
Pelo exposto, julgo procedente a presente Reclamação, anulando o despacho reclamado.”
DECIDINDO NESTE STA
A questão suscitada pela Fazenda Pública consiste em saber se a sentença recorrida fez errado 

julgamento quando considerou que a decisão da AT que recusou a fiança como forma de constituição 
da garantia em ordem a suspender o processo executivo é ilegal.
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Desde já adiantamos que a decisão recorrida, sob escrutínio deste STA, merece confirmação.
Vejamos a lei:
O art. 52.º da Lei Geral Tributária (LGT) dispõe nos seus n.ºs 1 e 2:
«1. A cobrança da prestação tributária suspende -se no processo de execução fiscal em virtude 

de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução que tenham 
por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, bem como durante os procedimentos 
de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE, de 23 de Julho, 
relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre as empresas associadas 
de diferentes Estados membros.

2. A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia 
idónea nos termos das leis tributárias.

[…]».
Por seu turno, o art. 169.º do CPPT diz nos seus n.ºs 1 e 2:
«1. A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, a impug-

nação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda, bem 
como durante os procedimentos de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem 
n.º 90/436/CEE, de 23 de Julho, relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de 
lucros entre empresas associadas de diferentes Estados membros, 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.

2. A execução fica igualmente suspensa, desde que, após o termo do prazo de pagamento vo-
luntário, seja prestada garantia antes da apresentação do meio gracioso ou judicial correspondente, 
acompanhada de requerimento em que conste a natureza da dívida, o período a que respeita e a entidade 
que praticou o acto, bem como a indicação da intenção de apresentar meio gracioso ou judicial para 
discussão da legalidade ou da exigibilidade da dívida exequenda».

Doutrinariamente podemos surpreender o escrito de JORGE LOPES DE SOUSA, comentando o 
art. 169.º do CPPT, «os actos tributários (liquidação de quantias) são susceptíveis de execução ime-
diata, através de processo de execução fiscal, findo o prazo de pagamento voluntário, como decorre 
do art. 88.º do CPPT.

Findo esse prazo de pagamento voluntário dos tributos, é extraída certidão de dívida pelos ser-
viços competentes, que é enviada aos órgãos periféricos locais competentes para instauração que a 
devem promover, independentemente de o acto subjacente à certidão ter sido impugnado graciosa ou 
contenciosamente (arts. 88.º, n.ºs 1 e 4, 149.º e 152.º do CPPT).

No entanto, a execução suspender -se -á nos casos previstos neste art. 169.º do CPPT, desde que 
tenha sido constituída ou prestada garantia, nos termos dos arts. 195.º e 199.º, ou tiver sido efectuada 
penhora que garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido ou tiverem sido nomeados bens 
à penhora pelo executado no prazo referido no n.º 6 do art. 199.º do CPPT, que sejam suficientes para 
aquele efeito (n.º 4 deste mesmo artigo). Para além disso, há situações em que o efeito suspensivo pode 
ser obtido sem prestação de garantia […].

Esta suspensão está prevista genericamente no art. 52.º da LGT para os casos de pagamento em 
prestações, reclamação, recurso, impugnação da liquidação e oposição à execução fiscal que tenham 
por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda» (CPPT anotado, volume III, anotação 
2 ao art. 169.º, págs. 207/208.).

No nosso caso, e numa primeira linha de análise, está em causa saber se a enumeração das garantias 
efectuadas no n.º 1 do art. 199.º do CPPT, é taxativa ou não.

A resposta é inequívoca no sentido da não taxatividade, como resulta da parte final do n.º 1 do 
artº 199º do CPPT onde se lê: “ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente”.

Como se escreveu no acórdão deste STA de 15/02/2012 tirado no recurso 126/12 “O art. 199º do 
CPPT, além de enumerar algumas garantias consideradas típicas no comércio jurídico, vai mais longe 
ao admitir constituir garantia idónea “qualquer outro meio” susceptível de assegurar os créditos do 
exequente.

Na execução fiscal confluem dois interesses conflituantes: o da administração fiscal na realiza-
ção da cobrança célere dos seus créditos e o direito do executado em discutir a legalidade da dívida 
exequenda. Dando prevalência ao primeiro, a lei faz depender a suspensão da execução da prestação 
de garantia idónea, que cubra a totalidade da dívida exequenda. O que significa que a garantia há-
-de ser adequada a satisfazer o interesse da exequente, mas sem onerar ou afectar de forma grave os 
interesses legítimos do executado.

Uma garantia bancária ou um seguro -caução oferecem à exequente maior liquidez imediata do 
que uma hipoteca ou um penhor de coisas, mas, por outro lado, trata -se de garantias que são mais 
onerosas para o executado, dado que quer a hipoteca quer o penhor não envolvem encargos com 
repercussões imediatas na esfera patrimonial do requerente.
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Assim se compreende que legislador tenha consagrado no art. 199º do CPPT um conceito amplo 
de garantia idónea, com vista a acautelar a maior ou menor dificuldade para o executado em conseguir, 
sem onerar excessivamente a sua situação, apresentar garantia adequada a suspender a execução. E, 
no mesmo sentido, se deve entender o facto de não se estabelecer nenhuma preferência ou qualquer 
graduação das garantias, em conformidade com a sua maior ou menor eficácia resultante da maior 
ou menor liquidez imediata.

Em conformidade com a melhor doutrina, diz -se que na lei processual fiscal vigora como que 
“um princípio geral da equivalência da caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca 
(uma vez que, na presença de qualquer uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição 
deduzida), devendo ser aceite pelo órgão exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva 
os interesses do executado” (Neste sentido, cfr. RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 2ª ed., 
Almedina, Coimbra, 2006, p.78.)(…)”

E ainda sobre a idoneidade da garantia, no acórdão de 27/06/2012 tirado no recurso 646/12 
sumariou -se assim:

1 A garantia bancária, caução ou seguro -caução oferecem melhor garantia em face da hipoteca 
por gozarem de maior liquidez,o objectivo do legislador não é o de dotar a Administração Fiscal de 
garantia absoluta do seu crédito, mas tão só de garantia idónea, o mesmo é dizer adequada ao fim 
em vista

II  - Quando o legislador se refere no art. 199º do CPPT à hipoteca como exemplo de uma ga-
rantia idónea, ele não ignora as particularidades desta garantia, designadamente o risco de mercado 
que coenvolve em caso de necessidade de venda dos imóveis, bem como os procedimentos necessários 
à concretização da venda dos bens hipotecados, mas ainda assim o legislador valorou -a como uma 
garantia idónea idêntica às demais, porque igualmente adequada a cumprir os objectivos subjacentes 
à prestação de garantia.

III  - O n.º 2 do art. 199º do CPPT, ao fazer depender a hipoteca da concordância da Adminis-
tração tributária, significa maior liberdade de apreciação do pedido, que implica deveres acrescidos 
de fundamentação, devendo a recusa alicerçar -se em razões objectivas, que hão -de assentar funda-
mentalmente na insuficiência dos bens objecto da garantia, bem como o respeito pelo princípio da 
proporcionalidade.

IV  - A partir do momento em que a garantia oferecida cubra a totalidade do crédito exequendo 
e acrescido, a Administração fiscal não pode recusar a prestação de garantia com fundamento em as-
pectos qualitativos, designadamente quanto à maior ou menor liquidez imediata, ao arrepio da vontade 
do legislador e sem qualquer consideração pelos interesses legítimos do executado(no mesmo sentido 
deste número vide também o ac. deste STA de 11/07/2012 tirado no recurso n.º 730/12).

Aqui chegados temos de concluir que a questão da taxatividade das garantias previstas no artº 199º 
do CPPT tem sido resolvida pela jurisprudência deste STA no sentido de o preceito admitir outras 
garantias idóneas para além daquelas que enuncia e ainda que a maior ou menor qualidade da garantia 
oferecida não pode ser fundamento para a Administração tributária recusar a sua prestação desde que 
cubra a totalidade do crédito e acrescido.

Mas também, especificamente, sobre a garantia da fiança já se pronunciou o Ac. deste STA de 
14/03/2012 tirado no recurso n.º 0208/12.

Ali se expendeu:
“(…)Nesse conceito aberto – «qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exe-

quente» – cabe, designadamente, a fiança.
Pela fiança, que é uma das garantias especiais das obrigações, o fiador obriga -se pessoalmente 

perante o credor a satisfazer o direito de crédito que este tem sobre o devedor, constituindo -se, assim, 
o fiador como verdadeiro devedor do credor e respondendo, em princípio, com todo o seu património 
(cfr. art. 627.º, n.º 1, do CC).

A obrigação do fiador é acessória da do devedor, o que significa que a obrigação daquele tem o 
mesmo conteúdo da obrigação deste, como resulta do disposto no art. 634.º do CC, que dispõe: «A fiança 
tem o conteúdo da obrigação principal e cobre as consequências legais e contratuais da mora ou culpa 
do devedor».

Por outro lado, embora, por regra, a fiança tenha natureza subsidiária, o que significa que o 
fiador tem o direito de se opor à execução dos seus bens enquanto não estiver excutido o património 
do devedor principal (cfr. art. 638.º do CC (Diz o art. 638.º do CC:

«1. Ao fiador é lícito recusar o cumprimento enquanto o credor não tiver excutido todos os bens 
do devedor sem obter a satisfação do seu crédito.

2. É lícita ainda a recusa, não obstante a excussão de todos os bens do devedor, se o fiador provar 
que o crédito não foi satisfeito por culpa do devedor».)), pode o fiador renunciar a esse benefício, como 
resulta do disposto no art. 640.º, alínea a), do CC (Diz o art. 640.º do CC na sua alínea a):
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«O fiador não pode invocar os benefícios constantes dos artigos anteriores:
a) Se houver renunciado ao benefício da excussão e, em especial, se tiver assumido a obri-

gação de principal pagador; […]».) e como sucedeu no caso sub judice (cfr. n.ºs 5 e 11 dos factos 
provados).

Note -se, no entanto, que a característica da subsidiariedade da fiança nunca conflitua com 
a sua característica essencial – a acessoriedade –, pois o fiador nunca deixa de ser pessoalmente 
obrigado a garantir com o seu património a satisfação do crédito (cfr. o já referido art. 627.º do 
CC), podendo ser chamado a cumprir mesmo antes mesmo do devedor (cfr. art. 641.º do CC (Diz 
o art. 641.º do CC:

«1. O credor, ainda que o fiador goze do benefício da excussão, pode demandá -lo só ou junta-
mente com o devedor; se for demandado só, ainda que não goze do benefício da excussão, o fiador 
tem a faculdade de chamar o devedor à demanda, para com ele se defender ou ser conjuntamente 
condenado.

2. Salvo declaração expressa em contrário no processo, a falta de chamamento do devedor à 
demanda importa renúncia ao benefício da excussão».)).

Assim, em abstracto e na medida em que a fiança constitui um meio de assegurar convenientemente 
o pagamento da quantia exequenda e do acrescido, temos que admiti -la como um meio legalmente 
admissível de constituição de garantia (É neste sentido que têm vindo a decidir os tribunais centrais 
administrativos. Vide os seguintes acórdãos:

do Tribunal Central Administrativo Norte
de 23 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 1497/11.9BEPRT, disponível em http://www.dgsi.

pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/58da49f26f8266c3802579650042bde1?OpenDocument;
de 30 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 1423/11.5BEPRT, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/

2761b93ca5ef5bb18025796b0050e84d?OpenDocument;
de 18 de Janeiro de 2012, proferido no processo com o n.º 2615/11.2BEPRT, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/ba6b0667f03242e48025799

6004f8e34?OpenDocument;
do Tribunal Central Administrativo Sul de 6 de Maio de 2010, proferido no processo com o 

n.º 3966/10, disponível em http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/e2b23d
90e326312f80257734003c2597?OpenDocument.). Isto, obviamente, sem prejuízo do juízo que venha 
a ser efectuado em concreto relativamente à capacidade e idoneidade do fiador (cfr. art. 633.º, n.º 1, 
do CC (Diz o art. 633.º, n.º 1, do CC:

«1. Se algum devedor estiver obrigado a dar fiador, não é o credor forçado a aceitar quem não 
tiver capacidade para se obrigar ou não tiver bens suficientes para garantir a obrigação. […]».)).

Não podemos, pois, concordar com a Recorrente quando esta sustenta que o art. 199.º do CPPT 
exclui a possibilidade da garantia se constituir mediante a prestação de fiança.

A finalizar destacamos que no caso dos autos a AT não procedeu à avaliação em concreto da garantia 
oferecida, que rejeitou fundamentalmente com o argumento de que este tipo de garantia – fiança – não 
seria admissível. Indubitavelmente a AT pode recusar a fiança oferecida se achar que a mesma, em 
concreto, não garante o pagamento da quantia exequenda e do acrescido. O que não pode é, em abs-
tracto, recusar essa forma de prestação de garantia, em nome da segurança absoluta na cobrança do 
seu crédito e com total desprezo pelos interesses legítimos da Executada. No mesmo sentido decidiu 
o recente Ac. deste STA de 12/09/2012 tirado no recurso 908/12.

Assim e pelo exposto somos a concluir que a decisão recorrida não merece censura sendo de 
confirmar.

4 - DECISÃO:
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribu-

nal Administrativo acordam, em negar provimento ao recurso confirmando a decisão recorrida.
Custas a cargo da Recorrente.

Lisboa 19 de Setembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Dever de fundamentação. Falta de fundamentação. Artigo 244.º n.º 2 do CPPT.
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Sumário:

 I — A decisão de procedimento é sempre fundamentada por meio de sucinta exposi-
ção das razões de facto e de direito que a motivaram, podendo a fundamentação 
consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores 
pareceres, informações ou propostas, incluindo os que integrem o relatório da 
fiscalização tributária.

 II — A fundamentação dos actos tributários pode ser efectuada de forma sumária, 
devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a qualificação e quanti-
ficação dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria tributável 
e do tributo.

 III — É inadmissível a suspensão da venda no caso da execução fiscal não prosseguir 
em outros bens, uma vez que a expressão final do n.º 2 do artigo 244.º do CPPT 
«podendo a execução prosseguir em outros bens» deve ser interpretada não como 
uma mera faculdade subsequente à decisão da suspensão da venda, mas sim como 
um requisito dessa suspensão.

Processo n.º 902/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Boavista Futebol Clube.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1 – RELATÓRIO
BOAVISTA FUTEBOL CLUBE, NIPC 501 249 648, com sede na Avenida da Boavista, n.º 1083, 

no Porto, nos presentes autos de execução fiscal n.º 3387200701065785 e apensos, veio, ao abrigo do 
disposto nos artigos 276.º e seguintes do CPPT, apresentar reclamação do despacho do Senhor Chefe 
do Serviço de Finanças do Porto  - 4, datado de 7 de Setembro de 2009, pelo qual lhe foi indeferido o 
seu pedido de suspensão da venda executiva.

Por sentença de 12 de Junho de 2012, o TAF do Porto, julgou a reclamação judicial procedente na 
consideração de que o despacho reclamado está insuficientemente fundamentado por não concretizar 
as razões de facto eu determinaram a sua decisão de indeferimento do pedido de suspensão da venda 
executiva.

Reagiu a Fazenda Pública ora recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram 
as seguintes conclusões:

A. Recorre -se da douta sentença que julgou procedente a reclamação de actos do órgão de exe-
cução fiscal, determinando a anulação do despacho reclamado por vício de falta de fundamentação do 
despacho reclamado no que concerne ao indeferimento do pedido de suspensão da venda nos termos 
do n.º 2 do art. 244º do CPPT, por considerar que “constata -se que o despacho sub judicio não con-
cretiza as razões de facto que determinam a sua decisão de indeferimento do pedido de suspensão da 
venda executiva” e que “não se vislumbram no sobredito despacho as razões de facto determinantes 
da decisão, nomeadamente se, in concretu, existem ou não outros bens que possam ser vendidos, por 
forma a assegurar a cobrança dos créditos tributários”.

B. Ressalvado o devido respeito, a Fazenda Pública não se conforma com a sentença exarada, 
porquanto a decisão de não suspensão do processo executivo não está dependente da especial exigência 
de fundamentação pressuposta pelo Tribunal como pilar da sua argumentação e porquanto a decisão se 
mostra devidamente fundamentada.

C. Especificando, entende -se que apenas a decisão de suspensão do processo executivo, nos 
termos do disposto no art. 244º do CPPT, se encontra adstrita a especiais exigências de fundamentação, 
de forma a impor ao OEF a “ponderação” que a decisão de suspensão reclama.

D. Sendo da exclusiva competência do OEF a decisão de suspensão da venda marcada, aquele não 
pode sem mais determinar a suspensão da execução, apenas pode suspender a execução depois de 
aferir do preenchimento dos pressupostos enunciados no n.º 2 do ad. 244º, ou seja, o valor manifesta-
mente superior dos créditos reclamados pelos demais credores com garantia relativamente ao valor da 
dívida exequenda e acrescido e a existência de outros bens sobre os quais possa a execução prosseguir 
para satisfação dos créditos tributários.

E. Justifica -se esta exigência, na medida em que, findo o prazo do pagamento voluntário, o 
devedor acha -se em situação de incumprimento, sendo que, esse incumprimento legitima a cobrança 
coerciva, através do processo de execução fiscal e, assim, a AT não está apenas legitimada a proceder 
à cobrança coerciva, mas obrigada a fazê -lo, não tendo, nesta matéria, qualquer margem para critérios 
de oportunidade, sendo a sua actuação estritamente vinculada à lei.
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F. A lei é clara nessa absoluta vinculação da AT, estabelecendo quer a indisponibilidade do crédito 
tributário, quer a proibição da moratória, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 30º da Lei Geral Tri-
butária (LGT), segundo o qual o crédito tributário é indisponível só podendo ser criadas condições para 
a sua redução ou extinção com respeito pelos princípios da igualdade e da legalidade tributária e n.º 3 
do art.º 36º do citado diploma legal, segundo o qual a AT não pode conceder moratórias no pagamento 
das obrigações tributárias, salvo nos casos expressamente previstos na lei. Pelo que, no art. 244º, n.º 2 
do CPPT, se exige “decisão fundamentada” do órgão de execução, com o objectivo de impor a “pon-
deração” e a possibilidade de controlo da verificação dos pressupostos fixados pelo legislador, ante a 
faculdade conferida àquele de suspender a execução.

G. A douta decisão recorrida, do exarado no ad. 244º, n.º 2, extrai que o OEF apenas poderia 
decidir pela não suspensão da venda marcada depois de aferir do preenchimento pressupostos ali 
exarados, sendo ilegal por falta de fundamentação a decisão tomada, ou seja, conclui -se que os requi-
sitos de fundamentação estipulados para a decisão de suspensão o são também para exarar decisão de 
indeferimento do pedido de suspensão com base no disposto naquele artigo, efectuado pela reclamante, 
o que não aceitamos na medida em que tal decisão de suspensão se encontra estipulada como uma 
faculdade e não como uma obrigação.

H. Com efeito, a utilização do termo “pode” e a concessão do “poder de decisão” ao OEF apon-
tam no sentido de se estar em face de um poder discricionário atribuído não em razão da qualidade de 
entidade que dirige o PEF, mas em razão da “qualidade de representante da exequente”, que acumula 
aquelas funções, sendo, assim, um poder que o OEF como representante do titular dos créditos tributários 
“exercerá conforme a perspectiva que tenha sobre a melhor forma de atingir o objecto que a execução 
fiscal visa que é o de assegurar a rápida cobrança dos mesmos créditos”.

I. Segundo o mui douto Conselheiro Jorge Lopes de Sousa (que dedica à matéria em causa nestes 
autos as nota 5 e 7 ao art. 244º da sua obra CPPT Anotado e comentado, Áreas Editora, Lisboa, 2011, 
Volume IV, cuja argumentação acompanhamos), será “curial” que o OEF decida a suspensão da venda 
dos bens sobre que incidem os créditos reclamados quando for de presumir que eles não poderão ser 
utilizados ou serão desnecessários para o pagamento dos créditos tributários, sendo que aquela expres-
são deve ser interpretada com o significado do que é adequado, conveniente ou sensato e não como 
constituindo uma obrigação ou imposição.

J. Esta perspectiva não nos parece autorizar a conclusão transposta para a sentença de que sem 
apreciar as razões de facto que determinariam a suspensão da venda, a decisão subjacente deveria ser 
anulada, uma vez que esta conclusão tem subjacente a interpretação do n.º 2 do art. 244º como contendo 
um dever, obrigação ou imposição de fundamentação da decisão de não suspensão que a lei determina 
ao OEF, quando na verdade, a não suspensão decidida concretiza a prossecução normal dos autos, que 
constitui a real obrigação do OEF,

K. Sendo a suspensão da venda um desvio do itinerário procedimental que conduzirá à cobrança 
do tributo, desvio esse que só será admissível quando o interesse do próprio exequente o imponha, 
justificando -se só em caso de suspensão o preenchimento dos respectivos requisitos.

L. Aliás, é muito questionável a legitimidade do executado, aqui reclamante, para tomar a iniciativa 
de suspender a venda com este fundamento, atento o interesse público de cobrança que está subjacente 
à norma em discussão.

M. Por outro lado, a exigência de fundamentação dos actos administrativos (conceito em que se 
inserem os actos tributários, à face do preceituado no art. 120.º do CPA) é formulada no art. 268º, n.º 3, 
da CRP, que estabelece que “os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na 
forma prevista na lei, e carecem de fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou 
interesses legalmente protegidos”.

N. Em matéria tributária, o dever de fundamentação dos actos decisórios de procedimentos tribu-
tários e dos actos tributários é concretizado, de forma genérica, no art. 77.º da LGT, nos termos do qual 
“a decisão de procedimento é sempre fundamentada por meio de sucinta exposição das razões de facto 
e de direito que a motivaram, podendo a fundamentação consistir em mera declaração de concordância 
com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, incluindo os que integrem o 
relatório da fiscalização tributária” e 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”.

O. Com a devida vénia, o Supremo Tribunal Administrativo, tem vindo a entender que a exigência 
legal e constitucional de fundamentação visa, primacialmente, permitir aos interessados o conhecimento 
das razões que levaram a autoridade administrativa a agir, por forma a possibilitar -lhes uma opção 
consciente entre a aceitação da legalidade do acto e a sua impugnação contenciosa.

P. Fora de situações especiais em que são exigidos acrescidos de fundamentação (como é o caso 
da decisão de suspender o PEF com base no art. 244º, n.º 2), o acto considera -se suficientemente fun-
damentado quando é atingido formalmente esse propósito, dando a conhecer os elementos que a lei 
exige que sejam indicados e, sendo atingido tal objectivo, qualquer irregularidade ou omissão deverá 
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considerar -se sanada, aferindo -se tal efeito face ao acto efectivamente praticado, perante o qual terá 
que ser cotejada a sua adequação.

Q. A fundamentação formal visa possibilitar um conhecimento concreto das razões que deter-
minaram a AT a actuar como actuou, permitindo conhecer o seu itinerário cognoscitivo e valorativo, 
enquanto a fundamentação material ou substancial caracteriza -se pela enunciação de motivos aptos e 
legítimos a suportar a decisão de fundo, visando encontrar a base substancial que a legitima, por forma 
a demonstrar que se verificam os pressupostos legais dos quais depende a sua actuação.

R. Ora, a AT emanou decisão fundamentada no sentido de esclarecer a requerente da impossibili-
dade de suspensão da venda, com base no art. 244º, n.º 2 do CPPT, porque como resulta da informação 
que sustenta o despacho reclamado, a presidir à decisão de suspensão está o interesse público.

S. Decorre dessa informação que no caso de os créditos não tributários consumirem o produto da 
venda, não há justificação para que credores que não o credor tributário beneficiem dos mecanismos 
de cobrança subjacentes ao CPPT, desde que existam outros bens, cuja venda seja viável e sobre os 
quais os restantes credores não tenham reclamado créditos.

T. A referida informação faz depender da existência de bens, que não se verifica (como decorre 
da própria conclusão da informação), o deferimento do solicitado e o despacho reclamado pronuncia-
-se, ao considerar, após concordância com a informação, que “o valor das acções do Boavista Futebol 
Clube, Futebol SAD será nulo ou de reduzido valor, face ao passivo do mesmo.”

U. Concluímos portanto que o despacho recorrido se mostra plenamente fundamentado do ponto 
de vista formal a pondera concretamente as razões de facto que conduzem ao indeferimento.

V. Questão diversa é se, se considera que foram enunciados motivos aptos e legítimos a suportar 
a decisão de fundo, visando encontrar a base substancial que a legitima, de forma a demonstrar os 
pressupostos legais dos quais depende a sua actuação, que constitui já a fundamentação substancial, 
porém, este último aspecto implica a análise da validade da decisão, o que não pode deixar de ser feito 
num prisma de que a mesma é efectivamente uma decisão da competência do OEF, um poder que o 
OEF como “representante do titular dos créditos tributários” exercerá “conforme a perspectiva que 
tenha sobre a melhor forma de atingir o objecto que a execução fiscal visa que é o de assegurar a rápida 
cobrança” dos mesmos créditos.

W. Assim, e apesar de considerarmos que ao OEF não era exigível que fundamentasse as razões 
para a não suspensão da execução fiscal, atenta a natureza indisponível do crédito tributário e a falta 
de legitimidade da reclamante para suscitar a suspensão da venda, verificamos que os dois requisitos 
foram concretamente apreciados.

X. Como consta da informação transcrita na alínea S) do probatório, o primeiro pressuposto 
verifica -se, o que constitui por si só manifestação de que as razões de facto foram concretamente 
consideradas.

Y. Em contradição com o doutamente decidido, a razão de facto determinante da decisão de 
indeferimento  - impossibilidade de a execução prosseguir noutros bens  - resulta quer da informação 
prestada, quer da decisão reclamada, como mencionado na conclusão U: os bens propostos pela recla-
mante (as acções Boavista Futebol Clube, Futebol SAD) foram reputados de valor nulo ou reduzido, 
atento o passivo da entidade, facto público e notório que impossibilita a execução.

Z. Assim, entende -se que a douta sentença incorreu em erro de julgamento ao considerar a decisão 
de não deferir a suspensão da venda nos termos do art. 244º, n.º 2 do CPPT, violando o seu conteúdo 
ao julgar o despacho ilegal por falta de fundamentação, uma vez que aquele normativo apenas quando 
se decida pela suspensão do processo executivo exige a decisão fundamentada e a aferição em causa, 
e dado que a fundamentação, apesar do decidido, existe.

Nestes termos,
deve ser dado provimento ao presente recurso revogando -se a douta decisão recorrida, com 

as legais consequências.
Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. Pode afirmar -se que o acto está fundamentado sempre que o seu destinatário fica devidamente 

esclarecido acerca das razões que o motivaram, o que pressupõe a necessidade do mesmo expor com 
suficiência e clareza as razões de facto e de direito que conduziram á sua prática, revelando o seu iter-
-cognoscitivo e valorativo, por forma a que o interessado, se o quiser, o possa impugnar com o indis-
pensável esclarecimento  - por exemplo, Ac. de 12.2.09, rec. n.º 910/08 deste STA e que é jurisprudência 
uniforme. Veja -se, neste sentido, José Carlos Vieira de Almeida  - O Dever da Fundamentação Expressa 
de Actos Administrativos, págs. 232 e segs.

2. Nos termos do art 125º, n.º 1 do C.P.A.  - “A fundamentação deve ser expressa, através de sucinta 
exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera declaração de 
concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, que constituirão 
neste caso parte integrante do acto.
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E, no caso concreto em análise, o acto impugnado encontra -se, devidamente fundamentado por 
remissão, através de uma inequívoca declaração expressa de concordância com a informação que o 
precedeu, cujo teor explicita, clara, suficiente e congruentemente, o itinerário cognoscivo e valorativo 
determinante da sua prática, dando a conhecer ao seu destinatário ou destinatários as razões de facto e 
de direito da sua génese e do seu conteúdo  - cfr., também por exemplo, os Acs. deste STA, de 10.11.98, 
rec. 32702  - Pleno; de 18.3.99, rec. 34687  - Pleno; de 30.1.03, rec. 2026/02 -Pleno; de 5.11.03, rec. 
1053/03 e jurisprudência nele citada e ainda de 6.2.07, rec. 904/05.

3. A ora recorrida ficou bem ciente do porquê da não suspensão do processo executivo e em nada 
ficou prejudicada nos seus direitos de defesa ou de oposição.

4. Como assim e de acordo com os demais argumentos expendidos pela representante da Fazenda 
Pública nas suas doutas alegações de fls. 981/92, somos de parecer que o recurso merece provimento.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) Contra a reclamante foram instaurados o processo de execução fiscal n.º 3387200701065785 

e o apenso n.º 3387200801006193, para cobrança de dívidas provenientes de IVA, do montante de 
143.826,49 €, referente a Agosto de 2007 e do montante de 130.805,40, relativo a Outubro de 2007, 
respectivamente, perfazendo o montante global de 274.631,89 € e acrescido legal.

 - cfr fls. 31 dos autos, cujo teor se dá por reproduzido.
B) Em 07/01/2008, a reclamante apresentou no Serviço de Finanças do Porto  - 4 um requerimento, 

do qual consta, para além do mais, o seguinte:
“(…)
19.º
É, pois, com base em tais pressupostos legais e fundamentos económicos que a ora requerente 

se declara incapaz de prestar qualquer garantia, não só por manifesta falta de meios económicos, 
mas também pelo prejuízo irreparável que a prestação de uma qualquer garantia bancária ou seguro 
caução acarretariam.

Por tudo isto,
20.º
Desde já se requer a suspensão da presente execução com isenção da prestação de garantia  - cfr 

artigos 169.º e 199º, n.º 3 do C.P.P.T.
Caso assim não se entenda se sem prescindir do supra alegado:
21.º
A ora executada, socorrendo -se de solução idêntica àquela que já apresentada por outras agre-

miações desportivas com o mesmo objecto social desta e tendo em conta o actual ratio da Lei art. 195.º, 
n.º1 do CPPT, para garantia do pontual e integral cumprimento do acordo ora requerido constituirá 
primeiro penhor sobre os títulos nominativos de que é legitima titular e representativos dão capital so-
cial da Boavista Futebol Clube, Futebol, SAD e que asseguram o pagamento da totalidade da dívida. A 
saber, 880.000 (oitocentos e oitenta mil acções) acções ordinárias, nominativas de pagamento da divida 
exequenda em prestações e de dispensa de prestação de garantia, oferecendo -se, na eventualidade de 
ser indeferida a dispensa de garantia, para constituir penhor sobre 880.000 acções nominativas que 
detém sobre o BFC, SAD”.  - cfr fls. 5/7 dos autos.

C) Em 16/07/2008, o Senhor Director de Finanças Adjunto do Porto, proferiu despacho com o 
seguinte teor: “Concordo com o parecer infra, pelo que (...) defiro o pedido de pagamento em doze 
prestações de acordo com a legislação aplicável.

Quanto à dispensa de garantia, sendo públicas e notárias as dificuldades de natureza financeira, 
não foi provado que a penhora de parte do vasto património de que é titular, afecte o seu funciona-
mento, pelo que não dispenso a garantia, podendo aceitar -se como tal, a penhora em bens do activo.” 
 - cfr fls. 14/17 dos autos.

D) Nessa sequência foi elaborado o plano prestacional n.º 256/2008.
E) O reclamante não pagou nenhuma das prestações do plano prestacional a que se alude em D). 

 - cfr fls. 927 dos autos.
F) Do parecer a que se refere o despacho referido em C) consta, designadamente, o seguinte:
“Pela Informação prestada pelo Serviço de Finanças e após consulta aos sistemas informáticos, 

nomeadamente o sistema das Execuções Fiscais (SEF) e Cadastro Electrónico de Activos Penhoráveis 
(CEAP) verifica -se que:

(...)
4. No Cadastro Electrónico de Activos penhoráveis (CEAP), constam os seguintes bens:
57 prédios;
4 viaturas;
Diversos valores de créditos;
Diversas contas bancárias;
5. O valor da garantia a prestar é de € 170.324,74.
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Atentos os factos, nomeadamente considerando que:
(…)
Determina o n.º 2 conjugado com o n.º 1 do artigo 196 do CPPT que as dívidas exigíveis em 

processo executivo poderão ser pagas em prestações mensais e iguais, não sendo aplicável às dividas 
resultantes da falta de entrega, dentro dos respectivos prazos legais, de imposto retido na fonte ou 
legalmente repercutido a terceiros;

Ora, no caso do imposto sobre o Valor Acrescentado, imposto repercutido a terceiro, não seria 
possível atender à pretensão do requerente;

Contudo determina o n.º 4 do art. 52 da Lei Geral Tributária (LGT) que a Administração Tribu-
tária poderá isentar a prestação ou constituição de garantia se verificar a manifesta falta de meios 
económicos ou se a prestação causar prejuízo irreparável ao contribuinte;

Assim sou de parecer que poderá ser autorizado o pagamento em 12 (doze) prestações mensais 
nos termos do n.º 4 do art. 196 do CPPT, tendo em consideração as dificuldades financeiras alegadas 
e verificadas e as previsíveis consequências económicas para o devedor podendo ainda ser deferido 
parcialmente o pedido de isenção da prestação de garantia na parte que possa exceder o valor dos bens 
que vierem a ser penhorados ou os apresentados pelo executado, por força do disposto no art. 169. do 
CPPT, tendo em consideração as dificuldades financeiras alegadas e verificadas e as previsíveis con-
sequências económicas para o devedor podendo ainda ser deferido parcialmente o pedido de isenção 
da prestação de garantia na parte que possa exceder o valor dos bens que vierem a ser penhorados ou 
os apresentados pelo executado, por força do disposto no artº 169º do CPPT (…)”.

G) A reclamante foi notificada na pessoa do seu mandatário do despacho a que se alude em C) 
em 26/11/2008.

H) Em 26/01/2009, foram registadas a favor da Fazenda Pública penhoras sobre os seguintes 
imóveis:

 - fracções autónomas designadas pelas letras AH, Y, AE, M, AQ, AI, Z, T, AC, R, S e B do prédio 
urbano, em regime de propriedade horizontal, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial do Porto, 
sob o n.º 1482, da freguesia de Ramalde e inscrito no artigo 7767 da matriz urbana respectiva;

 - fracções autónomas designadas pelas letras A, C e E do prédio urbano em regime de propriedade 
horizontal, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial do Porto, sob o n.º 1469, da freguesia de 
Ramalde e inscrito no artigo 7572 da matriz urbana respectiva.  - cfr fls. 121/378 dos autos cujo teor se 
dá por integralmente reproduzido.

l)Da Informação lavrada pelo Serviço de Finanças do Porto  - 4, em 30/03/2009 consta, entre o 
mais, o seguinte:

“Cumpre -me informar que nos autos se encontram penhorados os prédios urbanos inscritos na 
respectiva matriz predial de Ramalde, Porto, de acordo com o quadro infra:

cfr doc de fls 343 dos autos.
J) Em 29/05/2009 o Senhor Chefe do Serviço de Finanças do Porto  - 4 proferiu despacho, do qual 

consta, nomeadamente, o seguinte:
“Proceda -se à venda dos bens penhorados, por meio de propostas em carta fechada, nos termos 

do artigo 248º do Código de Procedimento e Processo Tributário (CPPT), designando, para esse 
efeito, os dias abaixo indicados do mês de Setembro de 2009, pelas dez (10) horas, neste Serviço de 
Finanças (...)”

K) A reclamante foi notificada por carta registada com aviso de recepção do ofício n.º 3435, datado 
de 08/07/2009, do qual consta, para além do mais, o seguinte:

“Assunto: VENDA JUDICIAL
(...)
Fica V. Ex. a notificado, na qualidade de fiel depositário dos bens penhorados e de executado no 

processo de execução fiscal supra referido, que neste Serviço de Finanças se irá proceder à abertura 
das propostas em carta fechada para a venda judicial dos bens identificados no quadro infra. Indica -se 
também a data de cada venda e da abertura de propostas, o valor base da venda e o período durante 
o qual deverá mostrar cada um dos bens aos possíveis interessados.

 - cfr doc de fls 424/425 dos autos.
L) Em 13/04/2009 foram registadas a favor da Fazenda Pública penhoras sobre as fracções au-

tónomas designadas pelas letras BO, X, U, I, AT e AF do prédio urbano, em regime de propriedade 
horizontal, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial do Porto, sob o n.º 1482, da freguesia de 
Ramalde e inscrito no artigo 7767 da matriz urbana respectiva.  - cfr fls. 459/482 dos autos, cujo teor 
se dá por integralmente reproduzido.

M) Em 22/04/2009, foi registada a favor da Fazenda Pública a fracção autónoma pela letra K do 
prédio urbano em regime de propriedade horizontal, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial do 
Porto, sob o n.º 1482, da freguesia de Ramalde e inscrito no artigo 7767 da matriz urbana respectiva. 
 - cfr fls. 484/495 dos autos cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
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N) Em 05/05/2009 foram registadas a favor da Fazenda Pública as fracções autónomas designa-
das pelas letras AK, AP, AS e V do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, descrito na 
2.ª Conservatória do Registo Predial do Porto, sob o n.º 1482, da freguesia de Ramalde e inscrito no 
artigo 7767 da matriz urbana respectiva.  - cfr fls. 495/523 dos autos cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido.

O) Em 09/07/2009, o Senhor Chefe do Serviço de Finanças do Porto  - 4 proferiu despacho, do 
qual consta, nomeadamente, o seguinte:

“Proceda -se à venda dos bens penhorados, por meio de propostas em carta fechada, nos termos 
do artigo 248.º do Código de Procedimento e Processo Tributário (CPPT), designando, para esse 
efeito, os dias abaixo indicados do mês de Outubro de 2009, pelas dez (10) horas, neste Serviço de 
Finanças (...)”

P) Em 27/07/2009, o reclamante foi notificado, por carta registada com aviso de recepção, do 
ofício n.º 3721, do qual consta, para além do mais, o seguinte:

“Assunto: VENDA JUDICIAL
(...)
Fica V. Ex.ª notificado, na qualidade de fiel depositário dos bens penhorados e de executado no 

processo de execução fiscal supra referido, que neste Serviço de Finanças se irá proceder à abertura 
das propostas em carta fechada para a venda judicial dos bens identificados no quadro infra. Indica -se 
também a data de cada venda e da abertura de propostas, o valor base da venda e o período durante 
o qual deverá mostrar cada um dos bens aos possíveis interessados.

 - cfr doc de fls 597/598 dos autos.
Q) Em 04/09/2009, foi apresentado pela reclamante o requerimento de fls. 728/735 dos autos, 

cujo teor se transcreve parcialmente:
“(..) O Sr. Director não se pronunciou, porém, sobre a garantia oferecida subsidiariamente pela 

executada, a saber, o penhor sobre 880.000 acções nominativas da BFC, SAD.
Não foi fixado o montante da garantia a prestar nem, tão pouco, notificado o Clube para vir aos 

autos, no prazo legal de quinze dias, oferecer garantia alternativa.
Nem foram tidos em consideração, sequer a título de nomeação de bens à penhora, os títulos 

oferecidos pela executada.
Sendo certo que, mesmo antes de notificada a executada do despacho proferido pelo Sr. Director 

de Finanças do Porto, haviam já sido ordenadas as penhoras nos bens imóveis a cuja venda judicial 
se pretende, agora, proceder.

Em expressa violação do estatuído nos artigos 169º, n.º 2, 199º, n.º 2 215º, 1 e 3 e 219.º, todos 
do CPPT.

O que resulta na nulidade daquele despacho, por omissão de pronúncia, bem como das penhoras 
efectuadas, por preterição de formalismos processuais indispensáveis.

ACRESCE QUE,
Do confronto entre o valor da divida exequenda (353.374,45 €) e a soma dos valores das fracções 

penhoradas (884.532,00 €), resulta por demais óbvio o excesso de penhora, em violação do disposto 
no artigo 217º do CPPT.

Em consequência, tomou a executada conhecimento, por consulta aos autos, de que foram recla-
mados, pelos credores hipotecários, designadamente, a Caixa Económica Montepio Geral e o Banco 
Português de Negócios, créditos superiores a 3.000.000,00 € (três milhões de euros), sendo que a dívida 
exequenda em pouco ultrapassará, nesta data, 353.000,00€

A que acrescem as reclamações dos promitentes -compradores das aludidas fracções e os embargos 
de terceiro recebidos, com fundamento no direito de retenção que sobre elas gozam.

Motivos que, atento o valor dos bens penhorados, devem determinar seja ordenada a suspensão 
da venda, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 244.º CPPT, cuja ratio reside na protecção dos inte-
resses de terceiros interessados e da própria executada, nos casos em que da venda não seja possível, 
previsivelmente, vir a resultar a satisfação de créditos da Fazenda (...)”

 - cfr fls. 728/736 dos autos.
R) Em 07/09/2009, o Senhor Chefe do Serviço de Finanças do Porto  - 4 proferiu despacho com 

o seguinte teor:
“Em concordância com a informação, indefiro o pedido, porquanto foram ultrapassados todos 

os prazos de reclamação dos actos proferidos no processo, acrescendo referir que o valor das acções 
do Boavista Futebol Clube, Futebol SAD será nulo ou de reduzido valor, face ao passivo do mesmo”. 
 - despacho reclamado  - cfr fIs. 743 dos autos.

S) Na Informação anexa ao despacho a que se alude na alínea que antecede, consta, entre o mais, 
o seguinte:

“Tendo em conta o alegado pelo aqui exponente resulta evidente que o mesmo começa por ale-
gar a nulidade do despacho proferido pelo Chefe deste Serviço de Finanças, que designa dia e hora 
para a venda judicial e termina peticionando pela nulidade do Despacho do Director de Finanças do 
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Porto que recaiu sobre o pedido de pagamento de prestações e a sua isenção de garantia. Do arguido 
é manifesta a divergência entre o pedido e a causa de pedir, mas mesmo que assim não fosse, não era 
este o meio próprio para ver atendidas as pretensões do aqui requerente.

No caso da nulidade do despacho de venda proferido pelo Chefe deste órgão de execução fis-
cal, bem como do despacho do Sr. Director de Finanças o meio próprio seria sempre o estatuído no 
art.º 276.º do CPPT, reclamações das decisões do órgão de execução fiscal, feitas para o Tribunal 
Tributário de 1.ª instância  - actual Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. Essa reclamação teria 
de ser apresentada no prazo de 10 dias após a notificação da decisão, a qual ocorreu em 03/07/2009 
(autos folhas 417 verso).

No tocante ao alegado pelo exponente relativamente ao n.º 2 do art.º 244.º do CPPT, importa 
tecer algumas considerações:

Relativamente ao aduzido pelo aqui requerente e atendendo ao estatuído no art.º 244.º do Código 
de Procedimento e Processo Tributário (CPPT), o n.º 2 do citado artº nos diz que “a venda pode ser 
suspensa mediante decisão fundamentada do órgão da execução fiscal a realização da venda caso 
o valor dos créditos reclamados pelos credores referidos nos arts 240.º e 242.º for manifestamente 
superior ao da divida exequenda e acrescido...”

Este n.º 2 prevê a possibilidade de suspensão da venda no caso de os créditos não reclamados 
pela Administração Tributária serem em montante manifestamente superior ao da divida exequenda, 
o que é o caso.

A explicação deste regime, parece estar, por um lado, na função do processo de execução fiscal, 
que é um processo executivo especial de natureza mais célere que o comum justificada pelas razões de 
interesse público e, por outro lado, na razão de ser da convocação dos credores que não tenham direito 
à utilização autónoma do processo de execução fiscal para cobrança dos seus créditos, que é a de 
permitir -lhes fazer valer os seus direitos de garantia real sobre os bens penhorados, que se extinguem 
com a venda, nos termos do artigo 824º, n.º 2 do Código Civil.

Assim, nos casos em que, face da reclamação de créditos não tributários, for de prever que a 
execução fiscal passará a assumir primacial ou exclusivamente a função de satisfazer os créditos 
não tributários, é compreensível que seja afastada a utilização do processo de execução fiscal para 
cobrança desses créditos, desde que a execução possa prosseguir com a venda de outros bens, sobre 
os quais não tenham sido reclamados créditos não tributários, como se prevê na parte final do n.º 2 
do art. 244.º CPPT.

Perante o exposto só se pode compreender que seja suspensa a venda, pela razão referida, se 
a execução puder prosseguir noutros bens. Na verdade, se não houver outros bens que possam ser 
vendidos, não haverá outra possibilidade de procurar cobrar os créditos fiscais e satisfazer os fins 
do interesse público ligados à cobrança de tributos, pelo que é preferível que a venda seja efectuada. 
Por isso a expressão final do n.º 2 deste artigo deve ser interpretada não como uma mera faculdade 
subsequente à decisão da suspensão da venda, mas sim como requisito dessa suspensão. Isto é, “po-
dendo a execução prosseguir noutros bens” é possível decidir a suspensão; se ela não puder prosseguir 
noutros bens, não poderá ser suspensa.

Mediante o factualismo vertido sou de parecer, salvo melhor entendimento de V. Ex.ª que o respec-
tivo pedido será de indeferir, mas V. Ex.ª assim melhor decidirá.”  - cfr doc de fls 740/742 dos autos.

T) Em 07/09/2009, o reclamante foi notificado na pessoa do seu mandatário do despacho referido 
na alínea I).  - cfr doc de fls 748 dos autos.

U) Em 04/09/2009, a sociedade comercial Banco Português de Negócios, S.A., na qualidade de 
credor reclamante no PEF n.º 3387200701065785, do montante global de 3.019.232,44 €, veio requerer 
a suspensão da realização da venda da fracção AH relativamente à qual se encontra designado o dia 7 
de Setembro de 2009 para a abertura de propostas em carta fechada.  - cfr fls. 737/739 dos autos.

V) Sobre o requerimento referido na alínea precedente recaiu despacho de indeferimento, com 
o seguinte teor: “Em concordância com a informação, indefiro o pedido, porquanto o requerente teve 
tempo suficiente para vistoriar o prédio.”  - cfr fls. 744/747 dos autos.

W) A presente reclamação judicial foi apresentada no Serviço de Finanças do Porto  - 4 em 
08/09/2009.  - cfr fls. 829/840 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

3 – DO DIREITO
É sabido que incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, 

e apenas destas, sem prejuízo da Lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras, conforme 
o preceituado pelo artigo 660º n.º 2º do Código do Processo Civil (CPC), ex vi do artigo 2º alínea e) 
do CPPT.

Na primeira instância foram suscitadas duas questões:
Uma a da nulidade do despacho do Senhor Director de Finanças do Porto e do processado subse-

quente; Outra a da falta de fundamentação do despacho reclamado (despacho de 07/09/2009 da autoria 
do Senhor Chefe do Serviço de Finanças do Porto -4 - vide alíneas R) e S) do probatório.
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A decisão de 1ª Instância considerou que o despacho do Senhor Director de Finanças de 
16/07/2008 referido em c) dos factos provados não era nulo e que não tendo sido reclamado 
atempadamente se consolidou na ordem jurídica

E, nesta parte a sentença não foi questionada pelas partes.
Porém tendo a mesma decisão considerado ocorrer vício de forma, por falta de fundamen-

tação no que respeita ao despacho de 07/09/2009 da autoria do Senhor Chefe do Serviço de Finanças 
do Porto foi nesta parte sindicada pela Fazenda Pública através do presente recurso.

Assim a única questão a decidir prende -se apenas com a análise do despacho reclamado, 
impondo -se a pronúncia deste Tribunal sobre se o mesmo se mostra fundamentado no que concerne 
ao indeferimento do pedido de suspensão da venda nos termos do n.º 2 do artº 244º do CPPT.

A meritíssima juíza do TAF Do Porto, julgou procedente a reclamação, no entendimento, já dito, de 
que o despacho reclamado não se encontrava fundamentado. Para tanto expendeu o seguinte (destaque 
apenas dos trechos mais significativos):

“IV. DO DIREITO
Questão a decidir: Da nulidade do despacho do Senhor Director de Finanças do Porto e do pro-

cessado subsequente; Da falta de fundamentação do despacho reclamado.
(…)
DO VÍCIO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO RECLAMADO NO QUE 

CONCERNE AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA VENDA NOS TERMOS 
DO n.º 2 DO artigo 244,º DO CPPT

Invoca ainda o reclamante que o sobredito despacho é ilegal por inobservância do disposto no 
artigo 244.º, n.º 2 do CPPT.

Sustenta que o acto reclamado padece de falta de fundamentação da decisão de não suspensão 
da venda, nem se pronunciou sobre a existência de outros bens, capazes de satisfazer o crédito exe-
quendo.

Vejamos.
O artigo 244.º do CPPT preceitua o seguinte:
“1  - A venda realizar -se -á após o termo do prazo de reclamação de créditos.
2  - Pode ser suspensa mediante decisão fundamentada do órgão de execução fiscal a realização 

da venda caso o valor dos créditos reclamados pelos credores referidos nos artigos 240.º e 242º for 
manifestamente superior ao da divida exequenda e acrescido, podendo a execução prosseguir em 
outros bens.

3  - No caso previsto no número anterior, a venda só se realizará após o trânsito em julgado da 
decisão de verificação e graduação de créditos, caso desta resulte o valor dos créditos reclamados aí 
ser inferior ao montante da divida exequenda e acrescido.” (sublinhado nosso).

O n.º 2 do citado preceito legal consagra a possibilidade de suspensão da venda desde que se 
verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: i) que o valor dos créditos não tributários recla-
mados seja manifestamente superior ao da dívida exequenda e acrescido; ii) que a execução fiscal 
possa prosseguir com a venda de outros bens.

Como salienta Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado 
e comentado, Áreas Editora, 2006, págs 515/516 “a decisão de suspensão é fundamentada, exigência 
esta que tem em vista primacialmente impor ao órgão de execução fiscal a ponderação que a decisão 
reclama.

Na verdade, a utilização do termo “pode” e a concessão do poder de decisão ao órgão da exe-
cução fiscal, apontam no sentido de se estar em face de um poder discricionário que lhe é atribuído 
pela sua qualidade de entidade que dirige o processo de execução fiscal, mas sim na de representante 
da exequente, que acumula com aquelas funções. Assim, será um poder que o órgão da execução 
fiscal, como representante do titular dos créditos tributários exercerá conforme melhor entender, na 
perspectiva da satisfação dos interesses que cabe prosseguir, isto é, conforme a perspectiva que tenha 
sobre a melhor forma de atingir o objecto que a execução fiscal visa que é o de assegurar uma tão 
rápida quanto possível cobrança dos créditos tributários.

Assim, embora os interessados que se sintam lesados pela decisão possam impugná -la, através 
da reclamação prevista nos arts. 276.º a 278.º deste Código, como a generalidade dos actos adminis-
trativos praticados no exercício de um poder discricionário, a impugnação não poderá abranger o que 
é o cerne do poder discricionário, que é a opção do exequente pela solução que entender preferível 
para os seus interesses.

Por isso, a decisão poderá ser impugnada apenas em relação a vícios formais e a erro sobre os 
pressupostos de facto e de direito em que assentar, ou eventual violação dos princípios constitucionais 
e legais que limitam a globalidade da actividade administrativa tributária (ars 266.º, n.º 2 da CRP e 
55.º da LGT)”.
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O reclamante imputa ao acto em crise o vício de falta de fundamentação, sustentando que o des-
pacho que indeferiu a suspensão da venda executiva não se encontra fundamentado do ponto de vista 
factual, nem se pronunciou sobre a existência de outros bens.

Vejamos.
Em consonância com o disposto no artigo 268.º, n.º 3 da CRP, que impõe a fundamentação ex-

pressa e acessível dos actos administrativos que afectem direitos ou interesses legalmente protegidos 
dos cidadãos, o artigo 77º, n.º 1 da LGT preceitua:

“A decisão de procedimento é sempre fundamentada por meio de sucinta exposição das razões 
de facto e de direito que a motivaram, podendo a fundamentação consistir em mera declaração de 
concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, incluindo os 
que integrem o relatório de fiscalização tributária.

Segundo a Jurisprudência consolidada e sucessivamente reiterada dos tribunais superiores a funda-
mentação é um conceito que varia de acordo com o tipo de acto e as circunstâncias do caso concreto.

Porém, a fundamentação só será suficiente na medida em que permita a um destinatário normal 
reconstituir o itinerário cognoscitivo  - valorativo percorrido pelo autor do acto para proferir a decisão, 
ou seja, quando aquele possa conhecer as razões de facto e de direito que o autor do acto tomou em 
consideração para decidir daquela forma e não doutra, de modo a poder lançar mão dos correspondentes 
meios administrativos ou contenciosos de impugnação (vide, entre muitos outros, o Acórdão do STA 
de 05/05/2010, proferido no processo n.º 0181/09).

No tocante aos requisitos da fundamentação o artigo 125.º do CPA determina que “a fundamenta-
ção deve ser expressa, através da sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, 
podendo consistir em mera concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações 
ou propostas, que constituirão neste caso parte integrante do respectivo acto”, equivalendo “à falta 
de fundamentação a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não 
esclareçam concretamente a motivação do acto. (...)”

Deste modo, a fundamentação, ainda que sucinta, deve ser suficiente, clara e congruente.
A fundamentação é suficiente se, as razões nele expressas são aptas e bastantes para permitir 

que um destinatário normal reconstitua o iter cognoscitivo  - valorativo da decisão; é clara quando tais 
razões permitem compreender qual foi o referido iter cognoscitivo  - valorativo do acto; e por fim, é 
congruente quando a decisão surge como a conclusão lógica e necessária de tais razões.

Ora, transpondo estes considerandos para o caso concreto, constata -se que o despacho sub judi-
cio não concretiza as razões de facto que determinaram a sua decisão de indeferimento do pedido de 
suspensão da venda executiva.

De facto, do exame do referido despacho resulta que o mesmo se encontra devidamente funda-
mentado quanto às razões de direito subjacentes à decisão de indeferimento do pedido de suspensão 
da venda executiva.

No entanto, não se vislumbram no sobredito despacho as razões de facto determinantes da deci-
são, nomeadamente, se, in concretu, existem ou não outros bens que possam ser vendidos, por forma 
a assegurar a cobrança dos créditos tributários (cfr alíneas R) e S) do probatório).

Por tudo o que vem dito, forçoso é concluir que o acto reclamado padece de vício de forma, por 
falta de fundamentação.

Pelo que procedem neste ponto as alegações do reclamante.
(…)
DECIDINDO NESTE STA:
Desde já adiantamos que consideramos que a possibilidade de suspensão da venda, prevista no 

artº 244º n.º 2 do CPPT, exige a verificação cumulativa de dois requisitos: que o valor dos créditos 
não tributários reclamados seja manifestamente superior ao da dívida exequenda e acrescido e que a 
execução fiscal possa prosseguir com a venda de outros bens livres e desimpedidos; sendo que, esta 
última exigência “não está dependente de qualquer ulterior confirmação ou verificação, podendo, desde 
logo, com carácter definitivo, verificar -se se existem ou não outros bens sobre os quais não tenham 
sido reclamados créditos não tributários”.(assim se decidiu no Ac. deste STA de 11/02/2009 tirado no 
recurso n.º 01123/08).

Vejamos a lei:
O artigo 244.º do CPPT, à data dos factos, estabelecia o seguinte:
“1 -A venda realizar -se -á após o termo do prazo de reclamação de créditos.
2  - Pode ser suspensa mediante decisão fundamentada do órgão da execução fiscal a reali-

zação da venda caso o valor dos créditos reclamados pelos credores referidos nos artigos 240.º 
e 242.º for manifestamente superior ao da dívida exequenda e acrescido, podendo a execução 
prosseguir em outros bens.

3 - No caso previsto no número anterior, a venda só se realizará após o trânsito em julgado da 
decisão de verificação e graduação de créditos, caso desta resulte o valor dos créditos reclamados 
aí referidos ser inferior ao montante da dívida exequenda e acrescido.”
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Em anotação ao citado artigo 244.º, escreve Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT, anotado e co-
mentado, 6.ª edição a fls.64 do 4º vol:

“Assim, nos casos em que, em face da reclamação de créditos não tributários, for de prever que 
a execução fiscal passará a assumir primacial ou exclusivamente (2) a função de satisfazer os créditos 
não tributários, é compreensível que seja afastada a utilização do processo de execução fiscal para 
cobrança desses créditos, desde que a execução possa prosseguir com venda de outros bens, sobre os 
quais não tenham sido reclamados créditos não tributários, como se prevê na parte art. 244º.

Mas, a ser esta a razão desta possibilidade de suspensão, esta só deverá ser decidida nas situações 
em que tal razão valer, que serão aquelas em que os créditos reclamados de natureza não tributária 
sejam de valor superior aos créditos de natureza tributária. Isto é, haverá que levar em conta não só o 
valor da dívida exequenda e acrescido, mas também o dos créditos reclamados de natureza tributária, 
pelo que, mesmo que o valor dos créditos não tributários seja manifestamente superior ao da dívida 
exequenda e acrescido, não será de suspender a venda se o valor dos créditos tributários globalmente 
considerados (dívida exequenda, acrescido e créditos tributários reclamados) não o for. (3)

Por outro lado, como se referiu, só se pode compreender que seja suspensa a venda, pela razão 
referida, se a execução puder prosseguir noutros bens. Na verdade, se não houver outros bens que possam 
ser vendidos, não haverá outra possibilidade de procurar cobrar os créditos fiscais e satisfazer os fins 
de interesse público ligados à cobrança de tributos, pelo que é preferível que a venda seja efectuada. 
Por isso, a expressão final do n.º 2 deste artigo «podendo a execução prosseguir noutros bens» deve 
ser interpretada não como uma mera faculdade subsequente à decisão de suspensão da venda, mas sim 
como um requisito dessa suspensão. Isto é, «podendo a execução prosseguir noutros bens», é possível 
decidir a suspensão; se ela não puder prosseguir noutros bens não poderá ser suspensa.”

Concordamos com tal argumentação.
Iremos fixar -nos então apenas no trecho que levou à anulação do despacho reclamado. O mesmo 

concretizou -se nos seguintes dizeres:” constata -se que o despacho sub judicio não concretiza as razões de 
facto que determinaram a sua decisão de indeferimento do pedido de suspensão da venda executiva”

Será exactamente assim?
Cremos que não, porquanto o despacho reclamado se encontra (como destaca no seu parecer o Mº 

Pº junto deste STA) “devidamente fundamentado por remissão, através de uma inequívoca declaração 
expressa de concordância com a informação que o precedeu, cujo teor explicita, clara, suficiente e 
congruentemente, o itinerário cognoscitivo e valorativo determinante da sua prática, dando a conhecer 
ao seu destinatário ou destinatários as razões de facto e de direito da sua génese e do seu conteúdo”. 
E mais, o próprio despacho consigna que “o valor das acções do Boavista Futebol Clube, Futebol 
SAD será nulo ou de reduzido valor, face ao passivo do mesmo”.

Entende -se, claramente, que a razão essencial da não suspensão da venda, foi a de a execução não 
poder, prosseguir noutros bens da executada/reclamante, com potencial para solver a dívida exequenda.

Assim, redutoramente diremos que no caso que nos ocupa a execução não tem viabilidade de 
prosseguir noutros bens, pelo que importa concluir que é inadmissível a suspensão da venda decidida 
no despacho reclamado e daí que o mesmo seja de manter, revogando -se a decisão recorrida.

DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em conceder provimento ao recurso revogando a de-

cisão recorrida e mantendo na ordem jurídica o despacho reclamado.
Custas apenas em 1ª Instância a cargo da reclamante uma vez que não contra -alegou neste STA.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Garantia para suspensão da execução. Fiança. Sua admissibilidade 
legal. Apreciação da idoneidade desta.

Sumário:

 I — A expressão constante do n.º 1 do artigo 199.º do CPPT “ou qualquer meio 
suscetível de assegurar os créditos do exequente”, não só não exclui a fiança 
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como modalidade legal de prestação de garantia, como leva a incluí -la na-
quela expressão, já que constitui uma modalidade de garantia a favor do credor.

 II — Oferecida fiança para garantir a dívida, deve ser apreciada a idoneidade desta 
no caso concreto, tendo em atenção a suscetibilidade de o património do fiador 
responder na totalidade pela dívida exequenda e pelo acrescido.

 III — O órgão de execução fiscal não pode recusar a prestação de garantia por fiança 
com o fundamento de que esta não dá absoluta nem rápida garantia de cobrança 
do crédito, louvando -se ainda no facto de que património do fiador poder des-
valorizar de um momento para o outro, ficando na situação de não poder vir a 
pagar a dívida.

Processo n.º 909/12 -30.
Recorrente: Fazenda Publica.
Recorrida: Corticeira Amorim, SGPS, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Aveiro, que julgou proce-
dente a reclamação deduzida por Corticeira Amorim, SGPS, SA, contra a decisão do órgão da execução 
fiscal que lhe indeferiu o seu pedido de constituição de garantia da dívida exequenda e do acrescido, 
no montante global de 1.645.326,06 euros, por meio de fiança prestada por Amorim Capital, SGPS, 
SA, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª). Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de 
atos do órgão de execução fiscal deduzida contra o despacho proferido em 0410412012, pelo órgão de 
execução fiscal, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3441201201004875, que corre termos 
no Serviço de Finanças da Feira 2 e que indeferiu a prestação de garantia para efeito de suspensão da 
execução através de fiança, por inidoneidade da mesma;

2ª). O despacho reclamado concluiu que tal pedido merecia indeferimento, por considerar que a 
garantia assim oferecida (fiança) não consubstancia uma garantia que proporcione o necessário grau de 
liquidez, atendendo, quer à prossecução do interesse público da regular cobrança dos tributos devidos 
ao Estado, quer ao facto do valor monetário que lhe está subjacente não ser realizável de forma certa e 
célere, em sede da respetiva execução, não sendo assim a fiança uma garantia idónea;

3ª). A douta sentença recorrida julgou então a presente reclamação procedente, com a consequente 
anulação do despacho reclamado, por entender que o mesmo se encontrava inquinado pelo vício de 
violação de lei, sustentando tal conclusão nas considerações constantes da transcrição de extrato do 
douto acórdão proferido pelo STA de 14/03/2012, proferido no processo n.º 0208/12;

4ª). Contrariamente ao sentenciado, e com o devido respeito que nos merece a fundamentação 
expendida pelo Venerando Tribunal superior, perfilha a Fazenda Pública o entendimento, já defendido 
na sua contestação, de que não padece o ato controvertido de qualquer ilegalidade, sofrendo a sentença 
recorrida de erro de julgamento de direito;

5ª). Vejamos, o artigo 52.º da LGT, nos seus nºs 1 e 2, permite a suspensão da cobrança da prestação 
tributária efetuada no processo de execução fiscal nos casos de reclamação graciosa ou impugnação 
judicial da liquidação desde que acompanhada da prestação de garantia idónea nos termos das leis 
tributárias;

6ª). Por sua vez, o artigo 169.º do CPPT condiciona a suspensão da execução à constituição de 
garantia, em conformidade com o artigo 195.º do mesmo diploma, à sua prestação, nos termos do dis-
posto no artigo 199º, também do CPPT, ou à penhora em bens suficientes para garantir o pagamento 
da dívida exequenda e respetivo acrescido;

7ª). Especifica este último preceito que a garantia a prestar deverá ser idónea, consistindo em 
garantia bancária, caução, seguro -caução ou qualquer meio suscetível de assegurar os créditos da 
Fazenda Pública;

8ª). No n.º 1 do artigo 199.º do CPPT, o legislador enuncia expressamente os três tipos de garantia 
que a Administração Tributária terá de aceitar como idóneas: garantia bancária, caução, seguro -caução, 
terminando, no entanto, a redação desse n.º 1 com um conceito aberto “qualquer meio suscetível de 
assegurar os créditos do exequente”, que importa então concretizar;

9ª). Concretização essa, no nosso entendimento, que acontece logo de seguida, no n.º 2 desse 
mesmo preceito “a garantia idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda, a requeri-
mento do executado e mediante concordância da Administração Tributária, em penhor ou hipoteca 
voluntária”;

10ª). E no n.º 4 acrescenta uma última situação passível de integrar o conceito de garantia idónea 
“vale como garantia para os efeitos do n.º 1 a penhora já feita sobre os bens necessários para assegu-
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rar o pagamento da dívida exequenda e acrescido ou a efetuar em bens nomeados para o efeito pelo 
executado”;

11ª). A redação do artigo 199º do CPPT define então com exatidão os tipos de garantia aceitáveis;
12ª). No n.º 1 refere especificamente a garantia bancária, a caução e o seguro -caução, e acrescenta 

o conceito aberto, não para mostrar que se trata de uma configuração meramente exemplificativa (se 
assim fosse, seria desnecessário o n.º 2, pois a hipoteca e o penhor seriam incluídas no n.º 1 por qualquer 
intérprete que prosseguisse a leitura com mais exemplos de garantias), mas para dizer que além destes 
três tipos existem outros, que o legislador especifica nos números seguintes;

13ª). Ou seja, entendemos, ao contrário do entendimento vertido na sentença recorrida, que o n.º 2 
e o n.º 4 do artigo 199.º do CPPT, serviram para o legislador especificar, então, o que se entende por 
“qualquer meio suscetível de assegurar os créditos do exequente”,

14ª). Desde logo porque em ambos os números é feita referência ao n.º 1: quer no n.º 2, onde se 
diz que “a garantia idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda”, quer no n.º 4, dizendo 
que “vale como garantia para efeitos do n.º 1”;

15ª). Entendendo nós que aquele “ainda” só pode significar “para além da garantia bancária, 
caução e seguro -caução”, sendo ilógico e contraditório entender como “para além de todos os meios 
suscetíveis de assegurar os créditos do exequente”, onde já se incluiriam o penhor e a hipoteca que o 
legislador de seguida repetia;

16ª). O quadro então definido é de tipificação das garantias atendíveis, com um tratamento dife-
renciado que se justifica pela posição da Administração Tributária em relação a cada uma:  - garantia 
bancária, caução e seguro -caução, estando a Administração Tributária vinculada à sua aceitação, 
sempre que o valor assegure o cumprimento da obrigação;  - penhor e hipoteca voluntária, mediante 
concordância da Administração Tributária, e;  - penhora, por atuação da Administração Tributária na 
constituição da garantia;

17ª). Pelo que concluímos não ser de incluir a fiança como uma garantia admitida pelo legislador 
nos exatos termos em que preceituou no artigo em análise;

18ª). Porém, sem prescindir, e caso se considere ser de improceder este entendimento da Fazenda 
Pública, importa então analisar se, admitidas outras garantias que não as elencadas do artigo 199.º do 
CPPT, a fiança se inclui como uma garantia idónea em sede de execução fiscal com vista à suspensão 
do processo executivo, desde que preenchidos os demais requisitos;

19ª). Entendemos que não, pois, a configuração legal no que a esta matéria concerne, parece 
indiciar uma justificada preferência, atribuída pelo legislador às garantias com maior grau de liquidez, 
que melhor asseguram o cumprimento da obrigação, como acontece com a garantia bancária, caução 
e seguro -caução;

20ª). Com a utilização da expressão “garantia idónea”, pretende -se então significar que nem todas 
as garantias serão sempre adequadas e que a indicação exemplificativa dos meios de garantia bancária, 
caução ou seguro -caução, antes da alternativa “qualquer meio suscetível de assegurar os créditos do 
exequente”, tem de entender -se como uma restrição pretendida pelo legislador dos demais meios que 
poderão enquadrar -se no conceito de garantia idónea;

21ª). Isto é, a lei aponta preferencialmente para certos tipos de garantia, dos quais se evidencia a 
vinculação de um concreto bem ou valor à segura realização da dívida exequenda, precavendo a indi-
ferenciação ou depreciação inerente a outros modos de garantir e, dentre os valores concretos, aqueles 
que pela sua natureza financeira tenham imediata ou mais rápida conversão em receita, como a garantia 
bancária, caução ou seguro -caução;

22ª). Do disposto no n.º 2 do artigo 199.º do CPPT, decorre que a Administração Tributária, 
expondo a falta de idoneidade da garantia concretamente apreciada, poderá recusá -la, uma vez que o 
critério pelo qual se há de aferir da idoneidade, diante dos preceitos legais aplicáveis, é o de que, para 
funcionar como garantia, a lei sugere que o meio concretamente oferecido terá de incidir sobre bens ou 
valores suficientes para assegurar o pagamento da dívida exequenda e respetivo acrescido em tempo útil;

23ª). O que implicará sempre um ato de avaliação ou apuramento do valor da garantia concreta-
mente oferecida ou dos bens sobre que esta incida, sempre numa perspetiva de adequação ao montante 
do crédito do exequente e de mais fácil realização do crédito;

24ª). Também por isso a exigência de idoneidade para garantia da dívida e acrescido terá de ser 
colocada em busca da mais fácil e imediata realização do crédito e de ser, diretamente proporcional 
ao quantitativo em causa, afastando qualquer suscetibilidade de variação ou indefinição dos valores 
em que traduza;

25ª). Uma garantia apenas se pode considerar idónea caso, vindo a verificar -se o incumprimento 
por parte do devedor original, a entidade garante possa assegurar o pagamento da dívida ao credor em 
tempo útil, pois decorre da exigência estabelecida no n.º 2 do artigo 200.º do CPPT que essa liquidez 
se deve verificar no prazo de 30 dias;

26ª). De facto, sendo a expressão “garantia idónea” um conceito impreciso indeterminado, confere-
-se ao órgão competente para a direção do processo o poder de apreciar, no caso concreto, a adequação 
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do meio oferecido para assegurar a cobrança efetiva da dívida exequenda, abrindo, apenas neste ponto, 
uma margem de discricionariedade à Administração, e na falta de uma definição legal, pode afirmar -se 
que o conceito de idoneidade depende da capacidade de, em caso de incumprimento do devedor e da 
correspondente necessidade de a executar, assegurar a efetiva cobrança dos créditos garantidos, de-
vendo sempre ser balizado pelo interesse público da regular cobrança dos tributos legalmente devidos 
ao credor tributário e que se encontram em cobrança coerciva;

27ª). Na verdade, a arrecadação da receita fiscal, já em fase de cobrança coerciva, implica a reali-
zação, no processo de execução fiscal, do princípio da efetividade da tutela Judicial do direito do credor 
do imposto, que preside àquele processo judicial tributário, e necessariamente aos meios admissíveis 
de garantir a cobrança coerciva da dívida tributária em vista da suspensão da execução, entendimento 
esse que, de resto, é reforçado pela vinculação da Administração Tributária ao princípio da proibição 
da moratória no pagamento das dívidas tributárias, expresso no n.º 3 do artigo 36.º da LGT, bem como 
do n.º 3 do artigo 85.º do CPPT, e a necessária proibição de suspensão da execução, fora dos casos 
previstos legalmente, bem como ao princípio da indisponibilidade do crédito tributário, constante do 
n.º 2 do artigo 30.º da LGT, sob pena de violação do princípio da prossecução do interesse público, do 
princípio da legalidade e do princípio da legalidade;

28ª). Assim, as características da fiança não se coadunam com o princípio da celeridade que 
norteia o processo de execução fiscal, nos termos do artigo 177.º do CPPT, pois sendo a característica 
da liquidez em tempo útil intrínseca à idoneidade da garantia, esta será tanto menor quanto maior for 
a probabilidade de incumprimento no prazo legal após citação para o efeito.

29ª). E só a disponibilidade financeira e patrimonial nesse momento e até a vontade de cumpri-
mento da fiadora, que são fatores relativamente aleatórios e desconhecidos da Administração Tributária, 
poderão estar na origem do cumprimento no prazo de 30 dias após citação para efetuar o pagamento, 
sob pena de ser executada no processo;

30ª). No caso de inexistir disponibilidade financeira e patrimonial (recorde -se que o património 
da fiadora pode ter sofrido oscilações importantes desde o momento da constituição da garantia) ou de 
existir animuslitigandi da parte da fiadora, esta poderá incumprir o pagamento no prazo legal para tal 
fixado, levando apenas a que seja mais um executado no processo de execução fiscal, que não tendo 
património no momento dessa posição, nada acrescenta à boa cobrança do crédito;

31ª). Ou seja, o facto de, no caso de incumprimento da obrigação de pagamento pela fiadora, a lei 
permitir a execução do garante no processo de execução do devedor principal, isto é, a penhora e venda 
do património do garante até ao montante em dívida, pode ter pouco significado se tal património tiver 
sido entretanto liquidado ou dissipado;

32ª). Operações cujo desenrolar é dificilmente controlável, para não dizer, impossível, pela Ad-
ministração Tributária;

33ª). Pois, não constituindo a fiança qualquer tipo de direito real efetivo sobre o património da 
sociedade garante, nada impede que a mesma “esvazie” o seu ativo com vista à frustração dos créditos 
tributários, algo aliás extremamente simples de ocorrer na generalidade, ainda mais face à natureza dos 
ativos envolvidos no caso em concreto  - participações sociais e créditos exclusivamente sobre partici-
padas, ou até mesmo ocorra a extinção da empresa para a qual foi prestada a garantia;

34ª). Não se concebe então a possibilidade da fiança ter os mesmos efeitos da garantia bancária, 
caução e seguro -caução, por, desde logo, ser uma garantia geral sobre todo o património da fiadora, 
sem a eficácia absoluta própria dos direitos reais e que sofre todas as oscilações, para mais ou para 
menos, desse património;

35ª). No plano cível, prevalece a noção de que a fiança  - negócio jurídico pelo qual a fiadora se 
compromete, pessoalmente, a pagar uma dívida de outrem  -, não é prestada no interesse do devedor, mas 
sim no do credor, que tem a faculdade de aceitar as que lhe sejam oferecidas, nomeadamente segundo 
um juízo casuístico de conveniência, pois que o credor não pode ser constrangido a receber de terceiro 
a prestação se a substituição o prejudicar, conforme se extrai do n.º 2 do artigo 767.º do CC;

36ª). Por via da prestação da fiança é, pois, suposto o credor passar a ter como garantia de cum-
primento da obrigação dois patrimónios  - o do devedor que responde por uma dívida própria e o da 
fiadora que responde por uma dívida alheia, como resulta do artigo 627.º do CC;

37ª) Não obstante, em relação a ambos os patrimónios, o credor tem de concorrer com os restantes 
credores, sem que, para segurança da mesma dívida, haja garantia real constituída, o que, por si só, pode 
significar que a massa patrimonial da fiadora é insuficiente para o cumprimento das suas obrigações, 
desconhecendo -se os restantes credores detentores de garantia geral sobre esse mesmo património;

38ª). É então desde logo, e pelas características próprias do seu regime legal, uma garantia mais 
frágil para o credor, por comparação com o que sucede com as garantias reais e a garantia bancária, 
caução ou seguro -caução.

39ª). Deste modo, a maior ou menor segurança, certeza e celeridade que uma forma de garantia 
oferece para o credor pode ser medida objetivamente em função da determinação, em termos objetivos, 
da possibilidade de incumprimento da obrigação de pagamento após interpelação para o efeito, tendo 
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em conta o respetivo regime jurídico, o que decorre da prestação de uma fiança sem qualquer outra 
garantia associada;

40ª). Uma garantia visa, no limite, assegurar que o credor receba o valor em dívida, pelo que a 
característica da liquidez em tempo útil se encontra intrínseca à idoneidade da mesma;

41ª). Por todo o exposto, cremos que a fiança (pelo tipo de garantia que é, sem sequer se equacionar 
o valor no caso em concreto), não pode ser aceite como capaz de ter um efeito suspensivo da execução 
fiscal, por não constituir uma garantia idónea para a suspensão da execução fiscal;

42ª). Por outro lado, resulta do n.º 3 do artigo 200.º do CPPT, a obrigação de, no processo de 
execução fiscal, se fazer constar os bens que foram dados em garantia, preceito impossível de cumprir 
no caso da fiança (uma vez que se trata da totalidade do património da fiadora),indicador de que o 
legislador tinha em mente apenas aquelas garantias que expressamente enunciou;

43ª). Mais, ao abrigo das normas citadas que regulam a idoneidade da garantia, requisito para a 
sua aceitação pelo serviço de finanças para suspender o processo executivo, o ónus da prova de que a 
garantia no caso concreto é idónea compete ao executado;

44ª). Ora, o que se constatou é que a Reclamante não logrou efetuar a prova da idoneidade da 
garantia oferecida, de harmonia com o consagrado no artigo 74.º da LGT, bem como no artigo 342.º 
do CC, pois não demonstrou a inexistência de qualquer ativo capaz de servir de garantia da dívida exe-
quenda nem a sua total insusceptibilidade de obter crédito no mercado, esclarecendo a sua capacidade 
de endividamento de acordo com os critérios habitualmente utilizados para o efeito pelas entidades 
financeiras, além de que chegou mesmo a apresentar em 2610412012 uma garantia bancária;

45ª). Desta forma, ainda que se considere a fiança como tipo de garantia válida, e abstratamente 
idónea, o que não se aceita, não tendo a executada e aqui Reclamante provado a suficiência financeira 
da entidade garante, naturalmente o órgão de execução fiscal não poderia senão considerar a fiança 
apresentada como garantia inidónea;

46ª). Por fim, ainda que assim não se entenda, do que não se prescinde, constata -se que é impossível 
avaliar a idoneidade em concreto da fiança como garantia, pois qualquer avaliação que se faça carece 
de sentido útil face à impossibilidade de determinar a data em que a fiadora poderá ser chamado ao 
processo, tendo em conta as oscilações patrimoniais decorrentes do dinamismo da atividade económica 
e do ambiente económico -financeiro em que opera;

47ª). Pois, a aferição da idoneidade em concreto da fiança passaria pela prévia determinação 
da data em que a fiadora poderia vir a ser chamado a cumprir em lugar do primitivo devedor e pelo 
apuramento do património e da concreta situação económico -financeira do garante nessa data futura e 
indeterminada, e sendo essa data ignorada e de difícil previsão, uma vez que depende de uma atuação 
do tribunal, que não se domina nem de todo se pode influenciar, a avaliação da idoneidade da fiança 
em concreto torna -se impossível de efetuar;

48ª). Ora, a douta sentença ora em recurso imputa ao despacho reclamado o vício de violação de 
lei, porque, segundo afirmado, a Administração Tributária aferiu a idoneidade da fiança, utilizando cri-
térios que não têm suporte legal, no que a Fazenda Pública diverge do sentido da douta decisão judicial;

49ª). O despacho que fundamentou a não aceitação da fiança está devidamente fundamentado, 
de facto e de direito, espelhando as razões da não aceitação da garantia oferecida, tendo por referência 
a sua inidoneidade;

50ª). Descendo ao caso concreto, o despacho reclamado apreciou, pois, a pretensão da Recla-
mante, ora Recorrida, à luz do fim legal do processo de execução fiscal, tendo entendido que a garantia 
apresentada não deveria ser aceite por falta de idoneidade;

51ª). Entende, pois a Fazenda Pública, com a ressalva do devido respeito, que a douta sentença 
sob recurso enferma de erro de julgamento, fazendo errónea interpretação e aplicação do disposto nas 
normas legais aplicáveis in casa, mais concretamente as que regem a prestação da garantia para efeitos 
de suspensão do processo de execução fiscal, mais concretamente o artigo 52.º da LGT, o n.º 1 do ar-
tigo 74.º LGT, bem como o artigo 342.º do CC, e por fim, os artigos 169.º, 199.º e 200.º, todos do CPPT.

Nos termos vindos de expor e nos que V. Ex.as, sempre mui doutamente poderão suprir, deve 
ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, substituir a douta decisão recorrida por 
outra que declare improcedente a presente reclamação do ato do órgão de execução fiscal, conforme 
se apresenta mais consentâneo com o Direito e a Justiça.

2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 198, manifestando concordância com o parecer do 
Magistrado do MºPº, emitido em 1ª instância, e do qual resulta que o recurso deve improceder.

3. Cumpre decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º). Em 17.02.201 2, no Serviço de Finanças de Santa Maria da Feira, 2, contra a executada Cor-

ticeira Amorim, SGPS, S.A., foi instaurado o Processo de Execução Fiscal 3441201201004875 -cfr. 
fls. 3 dos autos;
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2º). Este Processo de Execução Fiscal visava a cobrança coerciva de €1 295 946, 64, devidos a 
título de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas de 2009  - cfr. certidão de dívida de fls. 4 
do autos;

3º). O executado foi citado para a execução tendo, em 29.02.2012 dirigido ao Processo de Exe-
cução Fiscal identificado em 1. pedido de suspensão da execução, por ainda se encontrar em curso o 
prazo de Impugnação ou de Reclamação  -cfr. Ofício dirigido ao Serviço de Finanças de Santa Maria 
da Feira, 2, constante de fls. 7;

4º). No ofício mencionado em 3. o Reclamante requereu a fixação do valor de garantia a prestar, 
de forma a suspender os autos executivo comprometendo -se a informar a instauração da Reclamação 
Graciosa  -cfr. fls. 7 dos autos;

5º). Por ofício emitido pelo Serviço de Finanças de Santa Maria da Feira, 2, datado de06.03.2012, 
foi o Executado informado que o valor da garantia a prestar seria de €1.645.326, 06, que deveria consistir 
em garantia bancária, caução, seguro -caução tendo em vista a suspensão da execução, em virtude de 
ter demonstrado intenção de proceder à entrega de Reclamação/Impugnação à liquidação de Imposto 
Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas de 2009 que deu origem ao processo executivo  -cfr. fls. 12 
dos autos;

6º). A Executada apresentou -se ao Processo de Execução Fiscal a prestar garantia através de uma 
fiança da sociedade Amorim Capital SGPS, S. A., informando que a mesma tem um capital social de 
€104 904 515 e um património múltiplo deste, pelo que “fica sobejamente assegurado o crédito do 
montante que está em causa”  -cfr. fls. 13 e seguintes dos autos;

7º). Por despacho datado de 04.04.2012, o Chefe de Finanças, em Substituição Legal, recusou 
a fiança oferecida pelo executado por falta de idoneidade da mesma como garantia, razão pela qual é 
insuscetível de produzir o efeito suspensivo pretendido  -cfr. despacho de fls. 20 e seguintes dos autos;

8º). Serve de fundamento ao despacho mencionado em 7.: “a fiança não consta expressamente 
do artº. 199º do Código de Procedimento e de Processo Tributário. Solução que se compreende (...) o 
legislador apenas vem exigir autorização administrativa tributária para a prestação de penhor e da 
hipoteca voluntária, deve -se ao facto de não pretender incluir, como idóneas, outras formas de garantia 
consideradas mais débeis, como é o caso da fiança.” e, mais adiante: “tendo ainda em atenção que a 
sociedade fiadora é uma sociedade gestora de participações sociais, não se pode ignorar o facto de 
estas não deterem, muitas vezes, outro património que não seja as participações sociais nas sociedades 
participadas. Esta ausência de estrutura física (e humana) de suporte, assim como o facto de as par-
ticipações sociais constituírem um tipo de ativos altamente volátil, tendo em conta a sua oscilação em 
termos de valor de mercado, traduz -se numa possibilidade de liquidação quase instantânea deste tipo 
de sociedades. Deste ponto de vista, a fiança prestada por uma sociedade deste género poderá surgir 
como especialmente inadequada e inidónea para assegurar, com algum grau de segurança, os créditos 
afiançados. De notar ainda que, com a prestação da garantia em análise, apenas fica vinculado, em 
caso de execução, o património da sociedade garante propriamente dito, e não o do grupo de empresas 
que encabeça, motivo pelo qual apenas podem relevar as contas individuais e não as consolidadas, 
uma vez que estas últimas refletem não apenas o património da sociedade garante, propriamente dita, 
mas também o valor e património das restantes empresas que compõem o grupo de consolidação” -cfr. 
despacho de fls. 20 e seguintes dos autos;

9º). Este despacho está assinado pelo Chefe de Finanças, em substituição legal  -cfr. parte final 
do mesmo a fls. 22 dos autos;

5. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se a fiança constitui modalidade 
de garantia admissível para efeito de suspensão da execução fiscal, nos termos do artº 199º do CPPT e 
se, no caso concreto, a mesma foi bem ou mal recusada pelo órgão da execução fiscal.

5.1. A recorrente Fazenda Pública, em defesa da tese da Administração Tributária, veio deduzir 
a seguinte argumentação:

No n.º 1 do artigo 199.º do CPPT, o legislador enuncia expressamente os três tipos de garantia 
que a Administração Tributária terá de aceitar como idóneas: garantia bancária, caução, seguro -caução, 
terminando, no entanto, a redação desse n.º 1 com um conceito aberto “qualquer meio suscetível de 
assegurar os créditos do exequente”, que importa então concretizar;

Concretização essa, que acontece logo de seguida, no n.º 2 desse mesmo preceito “a garantia 
idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda, a requerimento do executado e mediante 
concordância da Administração Tributária, em penhor ou hipoteca voluntária”, acrescentando o n.º 4 
uma última situação passível de integrar o conceito de garantia idónea “vale como garantia para os 
efeitos do n.º 1 a penhora já feita sobre os bens necessários para assegurar o pagamento da dívida 
exequenda e acrescido ou a efetuar em bens nomeados para o efeito pelo executado”;

Daqui resulta então que o artigo 199º do CPPT define com exatidão os tipos de garantia aceitáveis, 
deles estando afastada a fiança.
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É que a configuração legal no que a esta matéria concerne, parece indiciar uma justificada pre-
ferência, atribuída pelo legislador às garantias com maior grau de liquidez, que melhor asseguram o 
cumprimento da obrigação, como acontece com a garantia bancária, caução e seguro -caução.

Com a expressão “garantia idónea”, pretende -se significar que nem todas as garantias serão 
sempre adequadas e que a indicação exemplificativa dos meios de garantia bancária, caução ou seguro-
-caução, antes da alternativa “qualquer meio suscetível de assegurar os créditos do exequente”, tem de 
entender -se como uma restrição pretendida pelo legislador dos demais meios que poderão enquadrar -se 
no conceito de garantia idónea.

Isto é, a lei aponta preferencialmente para certos tipos de garantia, dos quais se evidencia a vincu-
lação de um concreto bem ou valor à segura realização da dívida exequenda, precavendo a indiferen-
ciação ou depreciação inerente a outros modos de garantir e, dentre os valores concretos, aqueles que 
pela sua natureza financeira tenham imediata ou mais rápida conversão em receita, como a garantia 
bancária, caução ou seguro -caução.

Do disposto no n.º 2 do artigo 199.ºdo CPPT, decorre que a Administração Tributária, expondo a 
falta de idoneidade da garantia concretamente apreciada, poderá recusá -la, uma vez que o critério pelo 
qual se há de aferir da idoneidade, diante dos preceitos legais aplicáveis, é o de que, para funcionar 
como garantia, a lei sugere que o meio concretamente oferecido terá de incidir sobre bens ou valores 
suficientes para assegurar o pagamento da dívida exequenda e respetivo acrescido em tempo útil;

Também por isso a exigência de idoneidade para garantia da dívida e acrescido terá de ser colocada 
em busca da mais fácil e imediata realização do crédito e de ser, diretamente proporcional ao quantitativo 
em causa, afastando qualquer suscetibilidade de variação ou indefinição dos valores em que traduza;

Assim, as características da fiança não se coadunam com o princípio da celeridade que norteia o 
processo de execução fiscal, nos termos do artigo 177.º do CPPT, pois sendo a característica da liquidez 
em tempo útil intrínseca à idoneidade da garantia, esta será tanto menor quanto maior for a probabilidade 
de incumprimento no prazo legal após citação para o efeito.

E só a disponibilidade financeira e patrimonial nesse momento e até a vontade de cumprimento da 
fiadora, que são fatores relativamente aleatórios e desconhecidos da Administração Tributária, poderão 
estar na origem do cumprimento no prazo de 30 dias após citação para efetuar o pagamento, sob pena 
de ser executada no processo.

Operações cujo desenrolar é dificilmente controlável, para não dizer, impossível, pela Adminis-
tração Tributária.

Pois, não constituindo a fiança qualquer tipo de direito real efetivo sobre o património da sociedade 
garante, nada impede que a mesma “esvazie” o seu ativo com vista à frustração dos créditos tributários, 
algo aliás extremamente simples de ocorrer na generalidade, ainda mais face à natureza dos ativos 
envolvidos no caso em concreto  - participações sociais e créditos exclusivamente sobre participadas, 
ou até mesmo ocorra a extinção da empresa para a qual foi prestada a garantia;

Não se concebe então a possibilidade da fiança ter os mesmos efeitos da garantia bancária, caução 
e seguro -caução, por, desde logo, ser uma garantia geral sobre todo o património da fiadora, sem a 
eficácia absoluta própria dos direitos reais e que sofre todas as oscilações, para mais ou para menos, 
desse património;

Quanto à fiança em si, no caso concreto, a Reclamante não logrou efetuar a prova da idoneidade 
da garantia oferecida, de harmonia com o consagrado no artigo 74.º da LGT, bem como no artigo 342.
º do CC, pois não demonstrou a inexistência de qualquer ativo capaz de servir de garantia da dívida 
exequenda nem a sua total insusceptibilidade de obter crédito no mercado, esclarecendo a sua capacidade 
de endividamento de acordo com os critérios habitualmente utilizados para o efeito pelas entidades 
financeiras, além de que chegou mesmo a apresentar em 26/04/2012 uma garantia bancária;

Desta forma, ainda que se considere a fiança como tipo de garantia válida, e abstratamente idónea, 
não tendo a executada e aqui Reclamante provado a suficiência financeira da entidade garante, natu-
ralmente o órgão de execução fiscal não poderia senão considerar a fiança apresentada como garantia 
inidónea;

Por fim, constata -se que é impossível avaliar a idoneidade em concreto da fiança como garantia, 
pois qualquer avaliação que se faça carece de sentido útil face à impossibilidade de determinar a data em 
que a fiadora poderá ser chamado ao processo, tendo em conta as oscilações patrimoniais decorrentes 
do dinamismo da atividade económica e do ambiente económico -financeiro em que opera.

Pois, a aferição da idoneidade em concreto da fiança passaria pela prévia determinação da data em 
que a fiadora poderia vir a ser chamado a cumprir em lugar do primitivo devedor e pelo apuramento do 
património e da concreta situação económico -financeira do garante nessa data futura e indeterminada, 
e sendo essa data ignorada e de difícil previsão, uma vez que depende de uma atuação do tribunal, 
que não se domina nem de todo se pode influenciar, a avaliação da idoneidade da fiança em concreto 
torna -se impossível de efetuar;

5.2. A decisão recorrida, por sua vez, entendeu diferentemente, louvando -se em jurisprudência deste 
Supremo Tribunal, nomeadamente no acórdão de 14.03.2012, proferido no Processo n.º 208/12.
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Em resumo, tal fundamentação consiste no seguinte:
a) O artº 199º do CPPT contém uma enumeração meramente exemplificativa das formas admis-

síveis como garantia para efeito de suspensão da execução fiscal;
b) A fiança constitui em abstrato um meio idóneo de assegurar o pagamento da dívida e do acres-

cido, sendo que no caso dos autos a fiadora renunciou ao benefício da excussão prévia;
c) A fundamentação do indeferimento assenta em parâmetros irrelevantes no juízo da aferição da 

idoneidade da garantia.
Vejamos então qual destes entendimentos colhe o apoio legal.
5.3.Recordando aqui o despacho recorrido, temos que o mesmo se desdobra em duas partes, 

sendo que na primeira defende a inaplicabilidade da fiança como modalidade de garantia no processo 
de execução fiscal e na segunda acaba por concluir, com meros fundamentos abstratos e conclusivos, 
não apoiados em quaisquer factos, pela inidoneidade da fiadora.

5.3.1.Quanto à inaplicabilidade da fiança, ficou escrito no referido despacho, para além do mais, 
o seguinte:

“O regime legal a que está sujeita a fiança tem especificidades próprias que diminuem a sua 
eficácia garantística, nomeadamente:

A natureza pessoal deste tipo de garantia que consiste apenas na possibilidade de o património 
de outra pessoa servir de garantia ao pagamento de uma dívida. Trata -se de uma garantia idêntica à 
garantia geral das obrigações, dado que também o património do devedor é a garantia geral da obri-
gação e a lei não lhe confere a qualificação de garantia suscetível de poder suspender a execução;

A possibilidade de oscilação do património do fiador (o calcanhar de Aquiles da fiança, no dizer 
de Antunes Varela), que responde perante o(s) seu(s) credor(es), assim como perante o credor(es) do(s) 
afiançado (s).

A possibilidade de o fiador se recusar ao cumprimento, podendo opor ao credor tanto os meios 
de defesa que competem ao devedor principal, bem como aqueles que lhe são próprios.

As especificidades enunciadas podem conduzir à conclusão de que esta forma de garantia não 
assegura de forma suficiente os créditos do exequente no curto prazo (30) dias que se encontra legal-
mente previsto para pagamento após citação (artº 200º do CPPT), pelo que não deverá ser considerada 
idónea. No mesmo sentido, a redação do número 3 do artº 200º do CPPT, que obriga a que, no processo 
de execução se façam constar os bens que foram dados em garantia, preceito impossível de cumprir 
no caso da fiança (uma vez que se trata da totalidade do património do fiador), indicador de que o 
legislador tinha em mente apenas aquelas garantias que expressamente enunciou”.

Desde já se anotará que, estando o CPPT em vigor desde 01.01.2000, só recentemente a Admi-
nistração Tributária terá chegado à tese agora defendida.

Porém, este Supremo Tribunal teve já ocasião de demonstrar a ilegalidade deste entendimento, 
nomeadamente nos acórdãos de 14.03.12 e de 27.06.2012,proferidos nos Processo nºs 0208/12 e 
0654/12, respetivamente.

No primeiro dos citados arestos ficou escrito, para além do mais, o seguinte:
“No caso subjudice, a Executada, manifestando a intenção de impugnar graciosa ou contenciosa-

mente a liquidação de IRC ora em cobrança coerciva, disse pretender constituir garantia em ordem à 
suspensão da execução fiscal e, na sequência da notificação que lhe foi feita pelo órgão de execução fiscal 
do montante da garantia a prestar, veio oferecer a fiança documentada a fls. 16 dos presentes autos.

Sustenta a Recorrente que a fiança não constitui forma admissível de prestação da garantia porque 
não está como tal prevista no artº. 199.º do CPPT.

Recordemos a redação dos n.ºs 1, 2 e 4 daquele artigo:
«1. Caso não se encontre já constituída garantia, com o pedido deverá o executado oferecer 

garantia idónea, a qual consistirá em garantia bancária, caução, seguro -caução ou qualquer meio 
suscetível de assegurar os créditos do exequente.

2. A garantia idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda, a requerimento do 
executado e mediante concordância da administração tributária, em penhor ou hipoteca voluntária, 
aplicando -se o disposto no artigo 195.º, com as necessárias adaptações.

[…]
4. Vale como garantia, para os efeitos do n.º 1, a penhora já feita sobre os bens necessários para 

assegurar o pagamento da dívida exequenda e acrescido ou a efetuar em bens nomeados para o efeito 
pelo executado no prazo referido no n.º 7».

A leitura do artigo revela inequivocamente que a enumeração feita no n.º 1 não é taxativa, mas 
meramente exemplificativa, como resulta da sua parte final, onde expressamente se prevê a possibilidade 
da garantia ser prestada por «qualquer meio suscetível de assegurar os créditos do exequente».

Salvo o devido respeito, não faz sentido sustentar, como o faz a Recorrente, que naquele conceito 
aberto cabem apenas as formas de prestação de garantia previstas nos n.ºs 2 – penhor ou hipoteca vo-
luntária – e 4 – penhora já efetuada ou a efetuar em bens suficientes para assegurar o pagamento da 
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dívida exequenda e do acrescido – do mesmo artigo. A ser assim, o legislador por certo teria optado por 
outra redação que traduzisse essa sua intenção e não faria sentido algum a referência feita no n.º 1 do 
preceito a «qualquer meio suscetível de assegurar os créditos do exequente», sobretudo antecedida da 
conjunção disjuntiva ou (cfr. Artº. 8.º, n.º 3, do Código Civil (CC)). Na verdade, na interpretação que 
a Recorrente preconiza para o art. 199.º, de que as únicas formas de prestação de garantia legalmente 
admissíveis são as aí expressamente aludidas, por que teria o legislador incluído no n.º 1 tal referência? 
A aceitar -se a tese da Recorrente, essa referência seria absolutamente redundante, pois a interpretação 
do artigo sempre seria a mesma, ainda que no n.º 1 não se tivesse incluído aquela passagem. Por outro 
lado, que sentido faria o recurso ao conceito aberto em face da completa determinação das situações 
fácticas suscetíveis de o preencherem, ademais tão escassas?

Manifestamente, a lei, apesar de especificar algumas das formas por que pode ser prestada a 
garantia, fá -lo a título meramente exemplificativo, enunciando as mais comuns; mas, como resulta 
clara e inequivocamente do teor do n.º 1 do art. 199.º do CPPT, podendo a garantia ser constituída 
por qualquer outro meio que assegure o pagamento da dívida exequenda e do acrescido (Nesse 
sentido: na jurisprudência, o acórdão de 9 de abril de 1997 desta Secção do Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo com o n.º 21.021, publicado no Apên-
dice ao Diário da República de 9 de outubro de 2000, págs. 886 a 890, sendo embora que o aresto 
se refira ao artº. 282.º do Código de Processo Tributário, este artigo tem hoje correspondência no 
artº 199.º do CPPT; na doutrina, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 2 ao 
art. 199.º, pág. 411.).

Nesse conceito aberto – «qualquer meio suscetível de assegurar os créditos do exequente» – cabe, 
designadamente, a fiança.

Pela fiança, que é uma das garantias especiais das obrigações, o fiador obriga -se pessoalmente 
perante o credor a satisfazer o direito de crédito que este tem sobre o devedor, constituindo -se, assim, 
o fiador como verdadeiro devedor do credor e respondendo, em princípio, com todo o seu património 
(cfr. Artº. 627.º, n.º 1, do CC).

A obrigação do fiador é acessória da do devedor, o que significa que a obrigação daquele tem 
o mesmo conteúdo da obrigação deste, como resulta do disposto no art. 634.º do CC, que dispõe: «A 
fiança tem o conteúdo da obrigação principal e cobre as consequências legais e contratuais da mora 
ou culpa do devedor».

Por outro lado, embora, por regra, a fiança tenha natureza subsidiária, o que significa que o fiador 
tem o direito de se opor à execução dos seus bens enquanto não estiver excutido o património do devedor 
principal pode o fiador renunciar a esse benefício, como resulta do disposto no artº. 640.º, alínea a), do 
CC e como sucedeu no caso subjudice (cfr. n.ºs 5 e 11 dos factos provados).

Note -se, no entanto, que a característica da subsidiariedade da fiança nunca conflitua com a sua 
característica essencial – a acessoriedade –, pois o fiador nunca deixa de ser pessoalmente obrigado a 
garantir com o seu património a satisfação do crédito (cfr. o já referido artº. 627.º do CC), podendo ser 
chamado a cumprir mesmo antes mesmo do devedor (cfr. art. 641.º do CC.

Assim, em abstrato e na medida em que a fiança constitui um meio de assegurar convenientemente 
o pagamento da quantia exequenda e do acrescido, temos que admiti -la como um meio legalmente 
admissível de constituição de garantia.…

Isto, obviamente, sem prejuízo do juízo que venha a ser efetuado em concreto relativamente à 
capacidade e idoneidade do fiador (cfr. art. 633.º, n.º 1, do CC.

Não podemos, pois, concordar com a Recorrente quando esta sustenta que o artº. 199.º do CPPT 
exclui a possibilidade da garantia se constituir mediante a prestação de fiança.

Note -se ainda que, como bem salientou a Recorrida, quando o legislador entendeu restringir as 
formas de garantia admissíveis, enumerou clara e taxativamente as que eram aceites, como sucede no 
artº. 193.º do Código Aduaneiro Comunitário, e nem aí excluiu a fiança.

Aliás, como bem se salientou no referido acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 
30 de novembro de 2011, mal se compreenderia que se privilegiasse a garantia bancária, a caução 
ou o seguro -caução de entidade bancária, instituição financeira de crédito, sociedade financeira, 
seguradora ou outra legalmente habilitada a exercer a atividade de concessão de garantias, que se 
encontrasse em situação de grandes dificuldades financeiras, sobre uma fiança prestada por pes-
soa de reconhecida solvabilidade e grande robustez económica, apenas porque ali se oferece uma 
forma de caução e aqui temos uma fiança. Na verdade, como aí ficou dito, não é a forma abstrata 
da prestação da garantia ou a atividade prosseguida por quem a presta que, por si só, atesta a sua 
idoneidade.

Esta há de resultar, isso sim, da avaliação que for efetuada em concreto sobre a suscetibilidade 
de assegurar o pagamento da quantia exequenda e do acrescido”.

Então, atento o que ficou dito, do artº 199º do CPPT não resulta a exclusão da fiança como mo-
dalidade de garantia destinada a suspender o processo de execução fiscal.
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5.3.2. Relativamente à apreciação feita quanto à idoneidade da fiança, ficou escrito no despacho 
recorrido o seguinte:

“Tendo ainda em atenção que a Sociedade fiadora é uma Sociedade Gestora de Participações 
sociais não se pode ignorar o facto de estas não deterem, muitas vezes outro património que não seja 
as participações sociais nas sociedades participadas. Esta ausência de estrutura física (e humana) 
de suporte, assim como o facto de as participações sociais constituírem um tipo de ativos altamente 
volátil, tendo em conta a oscilação em termos do valor de mercado traduz -se numa possibilidade de 
liquidação quase instantânea deste tipo de sociedades. Deste ponto de vista, a fiança prestada por 
uma sociedade deste género poderá surgir como especialmente inadequada e inidónea para assegu-
rar com algum grau de segurança os créditos afiançados. De notar ainda que, com a prestação da 
garantia em análise, apenas fica vinculado, em caso de execução, o património da sociedade garante 
propriamente dita e não o do grupo de empresas que encabeça, motivo pelo qual apenas pode relevar 
as contas individuais e não as consolidadas, uma vez que esta últimas refletem não apenas o património 
da sociedade garante propriamente dita mas também o valor e património das restantes empresas que 
compõem o grupo de consolidação”.

Ora, desde logo se vê que tendo a recorrida oferecido a garantia por fiança, e tendo a fiadora decla-
rado que possuía património mais do que suficiente para garantir a totalidade da dívida e do acrescido, era 
sobre este pedido em concreto que o órgão da execução fiscal deveria ter -se debruçado, nomeadamente 
solicitando os elementos que entendesse para apurar da capacidade da fiadora para garantir a dívida. 
Mas não foi isso que foi feito, limitando -se o despacho recorrido a considerações genéricas sobre as 
SGPS, o seu capital, responsabilidade em geral etc., o que leva a concluir, desde logo, que nunca será 
de admitir fiança prestada por um SGPS, o que é absolutamente ilegal.

Com efeito, um pedido de garantia tem de ser apreciado em concreto, de modo a verificar -se se 
a garantia oferecida é capaz ou não de garantir a dívida e o acrescido, o que no caso concreto não foi 
feito. Um pedido desta natureza implica que se aprecie a idoneidade do fiador, o que não se basta com 
a indicação abstrata que foi feita sobre as SGPS, antes implicando saber, por exemplo, qual o seu pa-
trimónio no momento da prestação da fiança, cumprimento das suas obrigações fiscais, cumprimento 
das obrigações para com os credores, solidez financeira, etc. Só após esta apreciação concreta é lícito 
formular um juízo sobre a idoneidade do fiador e da fiança.

No acórdão deste Supremo Tribunal de 15.02.2012 –Processo 0126/12, ficaram bem claros os 
termos em que deve ser apreciada a idoneidade da garantia na perspetiva do equilíbrio interesse do 
credor/interesse do executado.

Com efeito, ali se escreveu o seguinte:
«[n]a execução fiscal confluem dois interesses conflituantes: o da administração fiscal na reali-

zação da cobrança célere dos seus créditos e o direito do executado em discutir a legalidade da dívida 
exequenda. Dando prevalência ao primeiro, a lei faz depender a suspensão da execução da prestação 
de garantia idónea, que cubra a totalidade da dívida exequenda. O que significa que a garantia há de ser 
adequada a satisfazer o interesse da exequente, mas sem onerar ou afetar de forma grave os interesses 
legítimos do executado. Uma garantia bancária ou um seguro -caução oferecem à exequente maior liquidez 
imediata do que uma hipoteca ou um penhor de coisas, mas, por outro lado, trata -se de garantias que 
são mais onerosas para o executado, dado que quer a hipoteca quer o penhor não envolvem encargos 
com repercussões imediatas na esfera patrimonial do requerente.

Assim se compreende que o legislador tenha consagrado no arº. 199º do CPPT um conceito amplo 
de garantia idónea, com vista a acautelar a maior ou menor dificuldade para o executado em conseguir, 
sem onerar excessivamente a sua situação, apresentar garantia adequada a suspender a execução. E, 
no mesmo sentido, se deve entender o facto de não se estabelecer nenhuma preferência ou qualquer 
graduação das garantias, em conformidade com a sua maior ou menor eficácia resultante da maior ou 
menor liquidez imediata.

Em conformidade com a melhor doutrina, diz -se que na lei processual fiscal vigora como que 
“um princípio geral da equivalência da caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca 
(uma vez que, na presença de qualquer uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição 
deduzida), devendo ser aceite pelo órgão exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva 
os interesses do executado” (Neste sentido, cfr. RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 2ª ed., 
Almedina, Coimbra, 2006, p.78.).

No mesmo sentido, estando em causa um pedido de substituição de bens penhorados por garantia 
bancária, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 7/12/2011, proc n.º 1006/11, ficou consignado que 
tal substituição seria admissível, ponto é que “a garantia cubra a totalidade do crédito exequendo e 
acrescido, atenta a previsível duração do processo, pois apenas a garantia da totalidade da dívida 
exequenda controvertida e acrescido garantem a suspensão da execução até à decisão do pleito”».

Temos portanto que, o que é relevante é que no momento em que é oferecida a garantia esta seja 
suficiente para garantir a totalidade da dívida e do acrescido, sendo irrelevantes acontecimentos futuros 
e incertos que possam alterar o montante dessa garantia. Para esses acontecimentos a Administração 
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Tributária dispõe da possibilidade de reforço da garantia, assim como o executado goza do direito de 
a ver reduzida, nomeadamente em caso de redução da dívida ou, por exemplo, de valorização dosbens 
dados em garantia.

Ora, no caso concreto, se é certo que pode haver “volatilidade” das ações, com diminuição do seu 
valor, também é certo que pode haver valorização. Aliás, esta situação ocorre também com imóveis, sendo 
certo que na época actual é notória a desvalorização dos imóveis. Por isso, a valer a tese da FP, parece 
que também não poderia ser aceite hipoteca de imóveis já que estes poderiam desvalorizar no futuro.

Terminaremos transcrevendo mais uma passagem do acórdão de 14.03.2012 que espelha com 
toda a clareza as razões da ilegalidade do despacho acima transcrito:

“É inegável que as diversas formas de prestação de garantia não têm a mesma qualidade ou 
eficácia, sendo que algumas conferem à AT, enquanto credora, uma maior garantia, na medida em 
que podem dispensar ou, pelo menos, reduzir ulteriores diligências ou procedimentos com vista à sua 
execução. Porém, como ficou dito no citado aresto, o legislador não pretendeu dotar a AT de garantia 
absoluta do seu crédito, tanto mais que o mesmo é ainda incerto, mas tão -só de garantia idónea, que o 
mesmo é dizer adequada ao fim em vista. Não pode perder -se de vista que prestar garantia não é efetuar 
o pagamento, mas tão -só vincular um determinado património ao cumprimento de uma determinada 
obrigação de pagamento.

Assim, como deixámos já dito, a recusa de uma garantia deverá alicerçar -se em razões objetivas 
relacionadas com a suscetibilidade de assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, não 
podendo a AT fundamentar essa recusa em aspetos qualitativos das garantias, sob pena de incorrer em 
errónea interpretação e aplicação do artº. 199.º do CPPT.

A interpretação subscrita pela Recorrente permitiria à AT estabelecer uma hierarquização das 
garantias, em conformidade com a sua maior ou menor liquidez imediata, acabando assim por poder 
recusar todas as que não assegurassem imediata liquidez, restringindo o quadro legal de garantias que 
o legislador quis aberto.

Voltando ao caso dos autos, o órgão decisor reconhece que nem sequer procedeu à avaliação em 
concreto da garantia oferecida, que rejeitou exclusivamente com o fundamento que este tipo de garantia 
– fiança – não seria admissível, apenas com o argumento da sua maior segurança e qualidade (liquidez 
imediata), o que significa que não há interesse público que justifique o sacrifício dos interesses da 
Executada. Note -se que a AT deve pautar a sua atuação de acordo com o princípio da proporcionalidade 
(cfr. art. 266.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, art. 55.º da LGT, art. 46.º do CPPT e 
art. art. 5.º, n.º 2, do Código de Procedimento Administrativo), o que aponta para a necessidade da 
ponderação dos interesses em jogo de molde a não sacrificar nenhum deles”.

Por tudo o que ficou dito, a decisão recorrida merece confirmação, quer na parte em que entendeu 
que a fiança é legalmente admissível como modalidade de garantia prevista no artº 199º do CPPT, quer 
na parte em que concluiu que a decisão de recusa de garantia da fiança assentou em parâmetros que 
não integram o critério legal de aferição da idoneidade dessa garantia, seguindo assim, jurisprudência 
deste STA.

6. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão recor-
rida, com a consequente anulação do despacho reclamado.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 19 de setembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Pedro Delgado — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 19 de Setembro de 2012.

Assunto:

Reclamação de actos praticados pelo OEF. Responsável subsidiário. Pagamento da 
dívida exequenda sem juros e custas.

Sumário:

O responsável subsidiário que não utilize a faculdade legal prevista no n.º 5 do ar-
tigo 23.º da LGT, entra em situação de mora, passando a ser responsável pelo 
pagamento não só da dívida tributária principal, mas também dos juros moratórios 
que forem devidos pelo devedor originário, tal como os encargos que este deveria 
pagar, designadamente as custas do processo de execução fiscal (nº 1 do artigo 22.º 
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da LGT), para além dos juros de mora que se forem vencendo em relação a ele 
próprio (responsável subsidiário) no âmbito do processo de execução e caso haja 
lugar aos mesmos.

Processo n.º 917/12 -30.
Recorrente: Luís Miguel Gonçalves Rodrigues.
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Leiria.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Luís Miguel Gonçalves Rodrigues, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença 

proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, no âmbito de execução fiscal em que é deve-
dora originária a SRFAM – Prestação Serviços Industriais Moldes Unipessoal, Lda., na qual se julgou 
improcedente a reclamação por aquele deduzida, nos termos dos arts. 276º e ss. do CPPT, contra a 
decisão do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Leiria, de indeferimento do pedido 
de isenção dos juros e custas e de cancelamento das penhoras sobre os seus bens.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A)  - O recorrente discorda da douta decisão que julgou improcedente a reclamação do acto do 

órgão de execução fiscal, pelo seguinte:
B)  - O recorrente não é responsável pelo pagamento dos juros de mora e custas, uma vez que a 

quantia exequenda no valor de € 19.426,78 foi integralmente paga por outro revertido, no prazo de 
oposição.

C)  - O facto de um dos responsáveis subsidiários, após a citação, ter procedido ao pagamento 
integral da dívida exequenda, dentro do prazo que lhe foi conferido para o efeito, determina o não 
pagamento de juros de mora e custas, nos termos do disposto no artigo 23º n.º 5 da LGT.

D)  - Preceito legal que deverá ser entendido da seguinte forma: o responsável subsidiário bene-
ficiará da isenção de pagamento dos juros de mora e custas, desde que um dos demais responsáveis 
subsidiários beneficiem dessa isenção, sendo este o entendimento que resulta a contrario sensu do 
disposto no artigo 160º n.º 3 do CPPT.

E)  - De acordo com a interpretação mais adequada do preceituado no n.º 6 do artigo 23º da LGT, 
os juros de mora e custas apenas podem ser exigidos ao devedor originário se numa fase posterior lhe 
sejam encontrados bens, ou aos devedores, subsidiários se nenhum deles efectuar o pagamento no prazo 
de trinta dias a contar da citação, independentemente da data em que ocorrer a citação.

F)  - Em qualquer dos casos e para a eventualidade de se entender que o devedor subsidiário que 
não pague nos trinta dias, será, no entanto, apenas responsável pelos juros de mora e custas relativos 
ao período em que ocorreu a sua citação como devedor subsidiário, ou seja, apenas a partir de 8 de 
Março de 2010 e até 24 de Fevereiro de 2012.

G)  - A douta decisão recorrida violou o n.º 6 do artigo 23º da LGT e o 169º do CPPT.
Termina pedindo a procedência do recurso e a consequente revogação da decisão recorrida e que, 

também em consequência, seja ordenado o levantamento de todas as penhoras efectuadas às contas 
bancárias e a metade indivisa do prédio urbano 7198 da freguesia da Batalha, declarando -se extinta a 
execução em relação ao recorrente.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«1. Matéria controvertida.
 - se em execução fiscal, efectuada o pagamento integral da quantia exequenda por um dos res-

ponsáveis subsidiários dentro do prazo que lhe foi conferido para o efeito, aos demais não pode ser 
exigido o pagamento de juros e custas nos termos do disposto nos artigos 23º n.º 5 da LGT e 160º n.º 3 
do C.P.P.T.;

 - se em execução fiscal os juros de mora e custas apenas lhe podem ser exigidos se numa fase pos-
terior lhe forem encontrados bens, ou aos devedores subsidiários e se nenhum deles efectuar o pagamento 
no prazo de 30 dias a contar da citação, de acordo com o preceituado no art. 23º n.º 6 da L.G.T.;

 - se apenas é responsável pelos juros de mora e custas devidas desde a sua citação a 8/3/2010 e 
até 24/2/2012.

2. Posição que se defende.
O art. 160º n.º 1 do C.P.P.T. prevê que todos os responsáveis subsidiários sejam citados no caso 

de reversão, o que em princípio ocorrerá em simultâneo quanto aos inscritos no registo comercial.
No entanto, quanto a responsável subsidiário que assim não conste e que não tenha sido citado, 

não se mostra impedido que o mesmo possa vir a sê -lo posteriormente, nomeadamente, a seu pedido 
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– cfr. art. 91º n.º 2 do C.P.P.T., para o caso do mesmo pretender vir a exercer sub -rogação, caso em que 
forma consagradas algumas soluções específicas que importava ainda consagrar.

Certo é que a falta dessa citação, é irrelevante quanto à execução contra o ora recorrente, con-
forme expressamente ficou previsto no art. 160º n.º 2 do C.P.P.T. e tramitação havida em que lhe foram 
penhorados bens.

Assim, não tendo o recorrente utilizado a prerrogativa legal prevista nos artigos 23º n.º 5, da L.G.T. 
e 160º n.º 3 do C.P.P.T., passou a ser responsável pelo pagamento, não só da dívida tributária principal, 
mas também dos juros compensatórios e moratórios devidos pelo devedor originário, tal como dos 
encargos que este deveria pagar, designadamente as custas do processo de execução fiscal.

Tal o que decorre do que se encontra previsto especificamente previsto nos artigos 22º n.º 1, da 
L.G.T e 160º nºs. 2 e 3 do C.P.P.T..

Constituiu -se também devedor dos juros de mora que se forem vencendo em relação ao próprio 
responsável subsidiário no âmbito do processo de execução, com um prazo máximo para o seu cômputo 
de três anos – cfr. ainda art. 44º da L.G.T..

Ora, acontece que se outro responsável subsidiário veio a liquidar a quantia exequenda, a mesma 
não corresponderá às indicadas datas de 8 -2 -2010 e de 24 -2 -2012, as quais se referirão à da sua citação 
e àquela em que foi efectuada o pagamento da quantia exequenda.

Crê -se que não podem deixar de lhe ser imputados os demais juros de mora em dívida pela ori-
ginária devedora e aqueles que lhe são imputáveis a título de responsável subsidiário, bem como as 
custas devidas pela execução.

O resultado de ser exigido ao recorrente mais do que àquele outro responsável subsidiário que 
veio a pagar no prazo da sua citação a quantia exequenda, isentando -o dos demais juros e custas, obtém 
ainda justificação no fim da cobrança de impostos que com o previsto no art. 160º n.º 3 do C.P.P.T. se 
visou ainda atingir quanto ao ora recorrente não ter sido alcançado logo após a sua citação, o que é de 
entender num quadro de responsabilidade que pode vir a assumir particularidades, como as que entre 
responsáveis subsidiários de impostos podem ocorrer.

Aliás, no regime de solidariedade solidária, como é o caso da responsabilidade de responsáveis 
subsidiários, nada impõe que todos respondam em termos iguais – cfr. ainda art. 512º n.º 2 do C. Civil 
e a posição de Casalta Nabais, em Direito Fiscal, 6ª ed., p. 282.

E se, conforme se fundamenta no ac. do T.CA. Sul de 14 -2 -2012, proc. 0538/12, o contrário se impõe 
no caso com base na indisponibilidade do crédito tributário prevista no art. 30º n.º 2 da L.G.T. em que 
os juros também se incluem – cfr. ainda art. 30º n.º 1 als. d) e e) da L.G.T. -, não se vislumbram razões 
de igualdade e mesmo de legalidade que imponham a solução diversa pretendida pelo recorrente.

Com efeito, é sabido que o legislador costuma densificar de forma rigorosa os regimes de isenção, 
o que, quanto à situação do recorrente não ocorre, estando o mesmo já constituído como responsável 
após a sua citação pelos demais juros e custas devidas.

3. Síntese conclusiva.
O entendimento pretendido de os vários responsáveis subsidiários responderem nos mesmos ter-

mos não colhe da letra da lei constante dos arts. 23º nºs. 5 e 6 da LG.T., 160º n.º 3 do C.P.P.T. e ainda 
art. 512º n.º 2 do C. Civil.

De acordo com o previsto no art. 160º n.º 2 do C.P.P.T. o andamento do processo de execução 
fiscal não prejudica o andamento do processo contra responsáveis subsidiários ainda não citados.

E o regime da indisponibilidade do crédito tributário que no caso resulta ser de aplicar nos ter-
mos do previsto no art. 30º n.º 2, com referência ao n.º 1 als. d) e e) da L.G.T. impede que se adopte 
o entendimento de ser de equiparar a situação do recorrente à do responsável subsidiário que pagou 
posteriormente no prazo da citação a quantia exequenda, em termos de isentar aquele do pagamento 
de demais juros e custas em dívida.

Parece que o recurso é de improceder.»
1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.

FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1) Em 29/04/2006, fls. 16, [28/11/009, fls. 21], o instituto de Gestão Financeira e Segurança 

Social (IGFSS) instaurou contra a executada, devedora originária, “SRFAM – Prestação Serviços 
Industriais Moldes Unipessoal Lda.”, NIPC 504 430 254, por dívidas de cotizações, contribuições e 
juros à Segurança o processo de execução fiscal (PEF) 1001200601194534 e apensos – certidões de 
fls. 16, 17 -19, 24 -26;

2) Em 04/03/2010, o IGFSS, pelo despacho de fls. 29 -30, ordenou o chamamento do reclamante, 
Luís Miguel Gonçalves Rodrigues, NIF ……………………., residente na ………………………, 
n.º …….., …………., ………………, Leira, ao pagamento da dívida da devedora originária, por 
reversão dos PEF;
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3) Em 08/03/2010, o IGFSS levou ao conhecimento do reclamante, a comunicação de fls. 32, 
da reversão dos PEF, para pagamento, em 30 dias, dedução de oposição, reclamação ou impugnação 
da dívida exequenda, destacando o seguinte: «ficando ciente de que se o pagamento se verificar no 
prazo acima referido, não lhe serão exigidos juros de mora nem custas (...). Decorrido aquele prazo 
sem que tenha sido efectuado o pagamento da dívida exequenda, para além de perder o benefício da 
dispensa de pagamento dos juros de mora e acrescido, e (...), motivo para suspender a execução, a 
mesma prosseguirá (…)»;

4) Em 18/06/2010 o reclamante requereu o pagamento da dívida em prestações (fls. 34), o que 
foi autorizado, por despacho de 22/06/2010 (fls. 38);

5) Em 25/08/011, o reclamante comunicou ao IGFSS que, entre Janeiro de 2002 e Dezembro de 
2006, foi gerente de facto da devedora originária, apesar de não ser sócio da mesma nem nunca ter sido 
designado gerente de direito, Rui Jorge Gonçalves Rodrigues, NIF ………………. – fls. 43/ss;

6) Em 17/01/012, pela Ap. 2483, o IGFSS efectuou e registou a penhora de 1/2 do prédio urbano 
descrito na Cª Rº Predial da Batalha, sob o n.º 4440 da freguesia da Batalha, e inscrito na matriz predial 
urbana sob o n.º 7198 da mesma freguesia (fls. 61 -63); e de saldos bancários de contas bancárias;

7) Em 24/02/012 o supra referido Rui Jorge Gonçalves Rodrigues requereu ao IGFSSA a reversão, 
para o seu nome pessoal, da totalidade da dívida «correspondente ao seu período de responsabilidade 
– art 24º da LG. Tributária (...). Emissão de Documento de Cobrança (DUC) sem juros e custas para 
pagamento integral nos 30 dias após a citação em reversão – art 23º, n.º 5 da LG. Tributária (…)» – fls. 81;

8) Em 24/02/012, o IGFSS ordenou o chamamento do referido Rui Jorge Gonçalves Rodrigues ao 
pagamento da dívida da devedora originária, por reversão dos PEF; e levou, ao conhecimento directo 
e pessoal do mesmo, a comunicação de fls. 82 -82, da reversão dos PEF, para pagamento, em 30 dias, 
dedução de oposição, reclamação ou impugnação da dívida exequenda;

9) Em 27/02/012, o referido Rui Jorge Gonçalves Rodrigues procedeu ao pagamento da dívida, 
no valor de 19.426,78 € (Recibo n.º 2012/6712) – fls. 86 e 87vº;

10) Em 28/02/012, o reclamante requereu ao IGFSS o cancelamento das penhoras efectuadas 
sobre os seus bens e a extinção dos PEF, na parte que lhe respeita – fls. 85;

11) Em 20/04/012, pelo despacho reclamado de fls. 87 -88, o IGFSS indeferiu o requerimento 
acabado de referir;

12) Em 07/05/012, o reclamante deu entrada à presente reclamação – fls. 2 e 3.
3.1. A sentença recorrida julgou improcedente a presente reclamação (deduzida, nos termos do 

art. 276º do CPPT) por entender que o n.º 5 do art. 23º da LGT deve ser interpretado no sentido de o 
responsável subsidiário beneficiar da isenção de pagamento dos juros de mora e custas, desde que os 
demais responsáveis subsidiários beneficiem dessa isenção e apoiando -se na seguinte fundamentação, 
em síntese:

― Nos termos do n.º 1 do art. 24º da LGT, os revertidos são subsidiariamente responsáveis em 
relação (às dívidas) e solidariamente entre si.

― A responsabilidade tributária abrange, nos termos fixados na lei, a totalidade da dívida tribu-
tária, os juros e demais encargos legais, sendo que a responsabilidade tributária por dívidas de outrem 
é, salvo determinação em contrário, apenas subsidiária (art. 22º da LGT).

― A responsabilidade subsidiária efectiva -se por reversão do PEF (art. 23º da LGT), podendo 
ser executados os devedores originários, seus sucessores dos tributos ou outras dívidas, bem como os 
garantes, dependendo, quanto aos responsáveis subsidiários da verificação de certas circunstâncias, 
como a insuficiência ou inexistência de bens do devedor principal (art. 153º do CPPT), sendo que o 
responsável subsidiário fica isento de custas e de juros de mora liquidados no processo de execução 
fiscal se, citado para cumprir dívida constante do título executivo, efectuar o respectivo pagamento no 
prazo de oposição (nºs. 5 e 6 do art. 23º da LGT – na redacção dada pela Lei n.º 55 -A/20l0, de 31/12, 
sendo que na anterior redacção era este também o sentido do texto.

― Quando o PEF reverta contra vários responsáveis subsidiários, o OEF manda -os citar a todos, 
depois de obtida informação e a falta de citação de qualquer dos responsáveis não prejudica o anda-
mento da execução contra os restantes, sendo que se o pagamento não for efectuado dentro do prazo ou 
decaírem na oposição deduzida, os responsáveis subsidiários suportarão, além das custas a que tenham 
dado causa, as que forem devidas pelos originários devedores (nº 3 do art. 160º do CPPT).

― Interpretando conjugadamente o disposto nos nºs. 5 e 6 do art. 23º da LGT resulta que quem 
fica isento é o responsável subsidiário, na condição de, citado para cumprir, efectuar (ele próprio) o 
respectivo pagamento no prazo. Ou seja, da interpretação declarativa e literal resulta claro que o res-
ponsável subsidiário que fica isento, aqui previsto, é o que foi citado para cumprir a dívida tributária 
principal, e não um outro; e que é este responsável, o citado, que deve efectuar o pagamento no prazo 
de oposição.

― Ora, no caso, o reclamante não procedeu ao pagamento no prazo de oposição e, por outro lado, 
também não foi este responsável subsidiário quem pagou a dívida das cotizações e contribuições, mas 
outro devedor subsidiário, o Rui Rodrigues.
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― A lei encara a responsabilidade de cada devedor subsidiário no circunstancialismo concreto 
de cada um deles. E caso não se verifique o preenchimento, respectivamente, por cada um, da isenção 
de juros e custas, o respectivo não pagamento dos juros fá -los entrar em mora, pois continua a sua re-
lação de dívida. Tendo um dos co -responsáveis subsidiários pago a dívida principal, os restantes ficam 
ilibados do seu pagamento, quer porque se extingue esse concreto título, quer porque também existe 
uma relação de solidariedade. Mas caso o co -responsável que pagou a dívida subjacente aos juros não 
tenha pago estes, a execução prossegue contra o revertido para o pagamento destes e das custas ainda 
em dívida. Não pode beneficiar da isenção.

― A interpretação do n.º 5 do art 23º da LGT, conforme a sustenta o reclamante, conduziria a que, 
em caso de pagamento por um co -responsável subsidiário, todos os demais devedores revertidos fica-
riam automaticamente isentos do pagamento, o que equivaleria a uma norma do legislador que dissesse 
que, no caso de pagamento da dívida subjacente aos juros e custas, por qualquer revertido, todos os 
demais revertidos ficavam isentos desse pagamento de juros e custas. Mas tal interpretação pretendida 
implicaria a perda de harmonia e da lógica e teleologia do sistema e da própria norma. Assim, também 
a interpretação lógica e teleológica da norma em causa não nos autoriza outra interpretação.

3.2. Atendendo ao decidido e às Conclusões do recurso, que o delimitam, as questões a decidir 
são, assim, no essencial, e como aponta o MP, as de saber:

― se em execução fiscal, efectuada o pagamento integral da quantia exequenda por um dos 
responsáveis subsidiários dentro do prazo que lhe foi conferido para o efeito, aos demais não pode 
ser exigido o pagamento de juros e custas nos termos do disposto nos artigos 23º n.º 5 da LGT e 160º 
n.º 3 do CPPT;

― se em execução fiscal os juros de mora e custas apenas lhe podem ser exigidos se numa fase 
posterior lhe forem encontrados bens, ou aos devedores subsidiários e se nenhum deles efectuar o pa-
gamento no prazo de 30 dias a contar da citação, de acordo com o preceituado no art. 23º n.º 6 da LGT;

― se, no caso, o recorrente é responsável pelos juros de mora e custas devidas desde a sua citação 
a 8/3/2010 e até 24/2/2012.

Vejamos.
4.1. Da factualidade que a sentença julgou assente e da execução resulta, temporalmente, a se-

quência de actos seguinte:
Em 29/4/2006 foi instaurada contra a sociedade SRFAM  - Prestação Serviços Industriais Moldes 

Unipessoal Lda. a execução fiscal n.º 1001200601194534 e em 28/11/2009 a apensa 1001200900189464, 
para cobrança de dívidas de cotizações, contribuições e juros à Segurança Social tendo a executada sido 
citada em por carta registada com aviso de recepção assinado em 9/12/2009, que vieram a ser revertidas 
(por despacho de 4/3/2010) contra o recorrente, que foi citado em 8/3/2010.

Após requerimento de 18/6/2010, foi autorizado, por despacho de 22/6/2010, o pagamento da 
dívida exequenda em 60 prestações mensais e, face a incumprimento, foi efectuada, em 17/1/2012, e 
na mesma data registada, a penhora de ½ do prédio identificado nos autos de ½, bem como de saldos 
de contas bancárias.

Em 24/2/2012 e após informação de que Rui Jorge Gonçalves Rodrigues exercera de facto a ge-
rência da sociedade originariamente executada no período da dívida, também contra este foi revertida 
a execução, tendo o mesmo sido citado nessa mesma data de 24/2/2012 e procedido, em 27/2/2012, 
ao pagamento da dívida que remanescia, no valor de 19.426,78 Euros, com dispensa de juros e custas.

No seguimento, o ora recorrente Luís Miguel Gonçalves Rodrigues requereu ao IGFSS o cancela-
mento das penhoras efectuadas e a extinção dos PEF, na parte que lhe respeita, o que lhe foi indeferido, 
no entendimento de que ainda é responsável pelo pagamento dos juros de mora e custas que subsistem, 
no montante de 13.524,40 Euros.

4.2. De acordo com a alegação do recorrente, o n.º 5 do art. 23º da LGT deve ser interpretado no 
sentido de o responsável subsidiário beneficiar da isenção de pagamento dos juros de mora e custas, 
desde que os demais responsáveis subsidiários beneficiem dessa isenção, a sentença recorrida veio a 
considerá -la improcedente.

Mas, adianta -se, não se nos afigura que tal interpretação tenha suporte legal.
Com efeito, o art. 23º da LGT dispõe, no que aqui interessa:

«Artigo 23º  - Responsabilidade tributária subsidiária
1. A responsabilidade subsidiária efectiva -se por reversão do processo de execução fiscal.
2. A reversão contra o responsável subsidiário depende da fundada insuficiência dos bens penho-

ráveis do devedor principal e dos responsáveis solidários, sem prejuízo do benefício da excussão.
(…)
5. O responsável subsidiário fica isento de custas e de juros de mora liquidados no processo de 

execução fiscal se, citado para cumprir a dívida constante do título executivo, efectuar o respectivo 
pagamento no prazo de oposição.
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6. O disposto no número anterior não prejudica a manutenção da obrigação do devedor princi-
pal ou do responsável solidário de pagarem os juros de mora e as custas, no caso de lhe virem a ser 
encontrados bens.

(…)»
A actual redacção do n.º 5 foi introduzida pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12. A redacção anterior 

era a seguinte: «5. O responsável subsidiário fica isento de juros de mora e de custas se, citado para 
cumprir a dívida tributária principal, efectuar o respectivo pagamento no prazo de oposição.»

Por sua vez o n.º 3 do art. 160º do CPPT estabelece que se o pagamento não for efectuado dentro 
do prazo da oposição ou se decaírem na oposição deduzida, os responsáveis subsidiários suportarão, 
além das custas a que tenham dado causa, as que forem devidas pelos originários devedores.

4.3. As dívidas exequendas aqui em questão (cotizações e contribuições para a Segurança Social) 
qualificam -se como tributos à luz do n.º 2 do art. 3º da LGT.

E aceitando -se que a responsabilidade tributária (art. 22º da LGT) abrange a totalidade da dívida 
tributária, os juros e demais encargos legais,(1) as custas da execução devidas pelo devedor originário 
incluem -se no conceito de “demais encargos legais” utilizado no n.º 1 do art. 22º da LGT, para definir 
o âmbito da responsabilidade subsidiária, conforme resulta, aliás, do n.º 5 do art. 23º da LGT em que 
a isenção das custas, ali prevista, não pode deixar de referir -se às devidas pelo devedor originário.

Mas deste normativo resulta, igualmente, que é o responsável subsidiário que haja sido citado para 
cumprir a dívida constante do título executivo, que fica isento de custas e de juros de mora liquidados 
no processo de execução fiscal, se proceder ao respectivo pagamento dentro do prazo para a oposi-
ção [com a redacção introduzida pela Lei n.º 55 A/2010, de 31/12, a isenção foi reduzida aos juros de 
mora liquidados no processo de execução fiscal, pelo que o responsável subsidiário não fica isento do 
pagamento dos juros de mora que forem liquidados no título executivo, ou seja, o alcance perceptível 
da alteração «é o de reduzir a isenção de juros de mora, limitando -a aos juros de mora vencidos na 
pendência do processo de execução fiscal, no pressuposto de que é incluída na certidão de dívida que 
serve de título executivo a liquidação dos juros de mora vencidos até ao momento da extracção dessa 
certidão» (2)] sem prejuízo, porém, de se manter a obrigação de o devedor principal e o responsável 
solidário pagarem tais juros de mora e custas, no caso de lhe virem a ser encontrados bens.

Como aponta Rui Nuno Marques (3) «se nada puder ser cobrado ao devedor originário e aos 
restantes devedores subsidiários, ou até se não existirem outros devedores subsidiários, a lei parece 
impedir que se accione novamente o responsável subsidiário que já pagou a obrigação principal, sendo 
a Administração Tributária quem suporta o prejuízo patrimonial.

Parece que a responsabilidade tributária subsidiária não poderá ser accionada para satisfazer 
juros de mora ou custas que ainda não tenham sido pagos, tornando -se necessário que os próprios 
tributos ainda estejam em dívida, sem prejuízo da manutenção da obrigação do devedor principal ou 
do responsável solidário de pagarem os juros de mora.»

Todavia, no caso dos autos, não tendo o recorrente, enquanto responsável subsidiário, feito o 
pagamento da dívida constante do título executivo, dentro do prazo em que podia deduzir a respectiva 
oposição, não ficou isento do pagamento dos citados juros de mora e de custas.

E nem se diga que esta questionada norma deve interpretar -se no sentido de que o responsável 
subsidiário beneficiará da isenção de pagamento de juros e custas, desde que um outro responsável 
subsidiário possa beneficiar dessa isenção.

Na verdade, se de acordo com o disposto no n.º 2 do art. 160º do CPPT, a falta de citação de 
qualquer dos responsáveis subsidiários não prejudica o andamento da execução contra os restantes, 
sendo que, se houver vários executados, os prazos de oposição correrão independentemente para cada 
um deles (nº 2 do art. 203º do CPPT), terá de concluir -se que, também o prazo daquele pagamento 
determinante da eventual isenção de juros ou custas pode terminar em datas diferentes para cada um 
dos revertidos; isto é, terá de concluir -se que, em casos em que a dívida exequenda não tenha sido paga, 
dentro do prazo de oposição, por responsável subsidiário revertido e primeiramente citado (e, por essa 
via, constituído já como responsável subsidiário pelos juros e custas devidas) a isenção de que venha 
a beneficiar, posteriormente, um outro responsável subsidiário igualmente revertido e citado em data 
posterior, mas que, por sua vez, proceda no prazo em que pode opor -se à execução ao pagamento da 
dívida constante do título executivo, não aproveita àquele primeiro. Ou seja, a isenção conferida a este 
último não se comunica àquele.

Não utilizando aquela faculdade legal prevista no n.º 5 do art. 23º da LGT, o responsável subsidiário 
também entra, ele próprio, em situação de mora, passando a ser responsável pelo pagamento, não só da 
dívida tributária principal, mas também dos juros moratórios que forem devidos pelo devedor originário, 
tal como os encargos que este deveria pagar, designadamente as custas do processo de execução fiscal 
(nº 1 do art. 22º da LGT), para além dos juros de mora que se forem vencendo em relação a ele próprio 
(responsável subsidiário) no âmbito do processo de execução e caso haja lugar aos mesmos.

Como se referiu e como bem sustenta a recorrida, diferente seria a situação em que a dívida exe-
quenda se mostrasse paga (pelo devedor originário ou por outro revertido) antes da citação do revertido 
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ora recorrente: nessa situação «não deverá ordenar -se a reversão contra o responsável subsidiário para 
cobrança dos respectivos juros e custas. É que o responsável subsidiário só se constitui em mora depois 
de terem transcorrido 30 dias após ser citado pessoalmente, razão pela qual tal mora é insusceptível 
de verificar -se, paga que seja a dívida (...)». (4)

4.4. Acresce que, como refere o MP, por um lado, a exigência de pagamento ao recorrente desta 
quantia que não se exigiu (por ter ficado isento dos demais juros e custas) àquele outro responsável 
subsidiário que veio a pagar a quantia exequenda no prazo da sua citação, obtém justificação na própria 
finalidade da célere cobrança de impostos que, relativamente ao recorrente, acabou por não ser alcan-
çada no mencionado prazo em que podia deduzir oposição (nº 3 do art. 160º do CPPT), sendo que no 
regime de responsabilidade solidária (e os responsáveis subsidiários são solidariamente responsáveis 
entre si pelas dívidas tributárias – cfr. n.º 1 do art. 24º da LGT) não implica que todos os responsáveis 
respondam em termos iguais (5) e por outro lado, também a indisponibilidade do crédito tributário (art. 
30º da LGT) em que os juros também se incluem, leva a que não se vislumbrem razões de igualdade e 
mesmo de legalidade que imponham a solução diversa pretendida pelo recorrente.

A sentença recorrida decidiu, pois, de acordo com a lei aplicável, não enfermando do erro de 
julgamento que o recorrente lhe imputa e improcedendo, assim, as Conclusões do recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 19 de Setembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fer-
nanda Maçãs.

(1) (Cfr. Diogo Leite Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária Anotada e co-
mentada, 4ª ed., 2012, anotação 2 ao art. 22º, p. 215.)

(2) (Ibidem, anotação 9 ao art. 23º da LGT, p. 225)
(3) (Responsabilidade tributária dos corpos sociais (gerentes, administradores, directores, etc.) pelas dívidas tributárias 

das sociedades comerciais, empresas públicas e cooperativas, Revista de Doutrina Tributária, 2º trimestre de 2003.)
(4) (Cfr. Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, Código de Procedimento e Processo Tributário, Comentado e 

Anotado, Almedina, 2000, anotação 9 ao art. 160º, p. 398.)
(5) (Cfr. Casalta Nabais, Direito Fiscal, 5ª ed., p. 280 e o n.º 2 do art. 512º do CCivil.) 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Reforma de acórdão (artº 669º, n.º 2 do CPC). Requisitos.

Sumário:

 I — O pedido de reforma de um acórdão, formulado nos termos dos artigos 669º, 
n.º 2 do CPC pressupõe que, por manifesto lapso do juiz, tenha ocorrido erro na 
determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos ou que 
constem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, 
impliquem necessariamente decisão diversa da proferida.

 II — Não incorre em lapso fundamentador de tal pedido a decisão que apreciou e 
aplicou a norma legal invocada pelo recorrente, sendo ainda certo que também 
os documentos existentes nos autos foram apreciados e reportados à norma apli-
cada.

Processo n.º 211/12 -30.
Recorrente: António José Sousa Magalhães.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Notificado do teor do Acórdão proferido em 23.05.2012 (v. fls. 145/150), que negou provi-
mento ao recurso por si interposto da decisão do Mmº Juiz do TAF do Porto que, por sua vez, julgara 
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improcedente a oposição à execução fiscal por si deduzida, relativamente a cobrança coerciva de IVA 
dos anos de 2004 e 2005, veio requerer a reforma do citado acórdão.

2. Em resumo e utilizando argumentação que não mereceu o acolhimento do citado acórdão, 
pretende o recorrente que o prazo de caducidade do direito à liquidação era de três anos, uma vez que 
houve recurso a utilização de métodos indiretos (artº 45º, n.º 2 da LGT). Assim sendo, terá havido 
manifesto lapso do acórdão.

Vejamos então.
3. O artº 669º do CPC estabelece o seguinte:
“1  - Pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença:
a) O esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos;
b) A sua reforma quanto a custas e multa.
2  - Não cabendo recurso da decisão, é ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da 

sentença quando, por manifesto lapso do juiz:
a) Tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos;
b) Constem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem 

necessariamente decisão diversa da proferida.
3  - Cabendo recurso da decisão, o requerimento previsto no n.º 1 é feito na alegação”.
Ao caso seria aplicável o n.º 2 transcrito.
Ora, interpretando esta norma, tem a jurisprudência deste STA entendido que só há lugar a reforma 

nas situações de manifesto erro de julgamento de questões de direito, erro esse que terá de ser evidente, 
patente e virtualmente incontroverso, não sendo o meio adequado se o que se pretende é manifestar 
discordância com a decisão tomada (Neste sentido, entre muitos outros, v. o Acórdão de 23.05.2012, 
proferido no Processo n.º 0213/12)

No caso dos autos não se evidencia que tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável 
ou qualificação jurídica dos factos, ou que não tenham sido tomados em consideração factos resultantes 
de documentos juntos aos autos e que imponham decisão diversa.

Na verdade, foram transcritas e apreciadas as normas citadas pelo recorrente e apreciados e trans-
critos factos de documentos juntos aos autos.

Assim, com o devido respeito, parece que o recorrente ou não leu o acórdão ou não leu as normas 
legais aplicáveis ao caso.

Com efeito, referiu -se claramente no acórdão, o seguinte:
“Com efeito, o artº 45º da LGT determina, nos seus nºs 1 e 2, respetivamente, o seguinte:
“1. O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao 

contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro.
2. Nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo ou de utilização de métodos 

indiretos por motivo da aplicação à situação tributária do sujeito passivo dos indicadores obje-
tivos da atividade previstos na presente lei, o prazo de caducidade referido no número anterior 
é de três anos”.

Significa isto então, que o prazo de três anos é aplicável em duas situações:
a) Nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo;
b) Nos casos de utilização de métodos indiretos por motivo da aplicação à situação tributária 

do sujeito passivo dos indicadores objetivos da atividade previstos na LGT.
Ora, como se escreveu na decisão recorrida: “… a avaliação indireta ocorreu em virtude de:
“b) Impossibilidade de comprovação e quantificação direta e exata dos elementos indispensáveis 

à correta determinação da matéria tributável de qualquer imposto; “ - artº 87º da LGT;
a) Inexistência ou insuficiência de elementos de contabilidade ou declaração, falta ou atraso de 

escrituração dos livros e registos ou irregularidades na sua organização ou execução quando não supri-
das no prazo legal, mesmo quando a ausência desses elementos se deva a razões acidentais;  - artº 88º 
da LGT;

d) Existência de manifesta discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado de bens 
ou serviços, bem como de factos concretamente identificados através dos quais seja patenteada uma 
capacidade contributiva significativamente maior do que a declarada  - artº 88º, da LGT.”

Pelo que ficou dito, não colhe a tese do recorrente, uma vez que a utilização de métodos indiretos 
não teve por motivo a aplicação à situação tributária do sujeito passivo dos indicadores objetivos da 
atividade previstos na LGT (v. artº 89º).

Aliás, quando se refere ao n.º 2 do artº 45º, o recorrente transcreve apenas a expressão “utilização 
de métodos indiretos” omitindo a restante parte do requisito “por motivo da aplicação à situação 
tributária do sujeito passivo dos indicadores objetivos da atividade previstos na presente lei…”

Verifica -se assim, que não ocorreu erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação 
jurídica dos factos, nem do processo constam documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, 
impliquem necessariamente decisão diversa da proferida.
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Deste modo, não se verificando os requisitos enunciados no n.º 2 do artº 669º transcrito, a reforma 
do acórdão não pode ter lugar.

5. Nestes termos e pelo exposto, indefere -se o pedido de reforma do citado acórdão.

Lisboa, 26 de setembro de 2012.  - Valente Torrão (relator) – Pedro Delgado – Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Oposição. Fundamentos. Falta de notificação do acto de liquidação antes de decorrido 
o prazo de caducidade. Caducidade do direito à liquidação. Conhecimento.

Sumário:

 I — A falta de notificação do acto de liquidação antes de decorrido o prazo de caduci-
dade constitui fundamento de oposição à execução fiscal enquadrável na alínea e) 
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

 II — A caducidade do direito à liquidação, tanto do imposto como dos juros compen-
satórios, constitui um vício gerador de ilegalidade do acto, na medida em que 
consubstancia a prática de acto tributário ferido de vício de violação de lei.

 III — Esse vício gera mera anulabilidade e não a nulidade do acto, pelo que não é de 
conhecimento oficioso, devendo, antes, ser invocada pelo contribuinte.

Processo n.º 251/12 -30.
Recorrente: Lispetroleos — Sociedade de Exploração de Postos de Abastecimento, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Lispetroleos – Sociedade de Exploração de Postos de Abastecimento, S.A., com os demais sinais 
dos autos, recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença do Tribunal Tributário do 
Porto de 08 de Novembro de 2010, que julgou procedente a verificação do erro na forma de processo 
insusceptível de convolação e consequentemente absolveu da instância a Fazenda Publica.

Terminou as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«I. A recorrente na sua impugnação arguiu a ilegalidade da liquidação e não apenas a sua inexi-

gibilidade.
II. Expondo no intróito da sua petição que vem deduzir impugnação, contra a liquidação na origem 

dos presentes autos, com fundamento em preterição de formalidades legais e ilegalidade em concreto 
da divida.

III. Referindo expressamente, no ponto 18º da sua impugnação que “De facto, o direito de liquidar 
os tributos desse ano já havia caducado”.

IV. Ao contrário do propugnado na douta Sentença recorrida, a notificação dentro do prazo de 
caducidade constitui um requisito de validade da própria liquidação (neste sentido, se decidiu no Acór-
dão do STA de 27 -02 -2002, no Recurso n.º 26722, a cujo entendimento aderiu igualmente o Acórdão 
do STA de 24 -04 -2002, proferido no Recurso nº84/02).

V. E não se pode aceitar o entendimento propugnado na douta Sentença recorrida, de que a in-
trodução da alínea e) do artº. 204º do CPPT, norma processual, possa arredar a falta de notificação da 
liquidação dentro do prazo de caducidade, apenas para o campo da eficácia da liquidação.

VI. Quando a LGT, lei substantiva e com primazia sobre as normas do CPPT, faz enquadrar a falta 
de notificação dentro do prazo de caducidade no âmbito da legalidade da própria liquidação (art. 45º 
da LGT).

VII. Assim, a falta de notificação da liquidação dentro do prazo de caducidade afecta a validade 
da liquidação, tornando -a ilegal, ilegalidade que a ora recorrente arguiu.

VIII. Pelo que, ao ter decidido em sentido oposto, a douta Sentença recorrida, fez uma errónea 
interpretação das disposições legais aplicáveis, não podendo permanecer na ordem jurídica.
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IX. Para além do que refere no intróito, no pedido com que culmina a sua petição, a recorrente 
requer ao Tribunal que a sua impugnação seja julgada procedente pelas razões expendidas, os vícios 
que imputou à liquidação.

X. Ao pedir ao Tribunal que a impugnação seja julgada procedente, com todas as consequências 
legais daí advindas, se subentende que a ora recorrente peticionou a anulação da liquidação, conse-
quência natural do vencimento da impugnação.

XI. Não estranhando a alusão à extinção da execução, pois, esta é uma das consequências neces-
sárias da anulação da liquidação (al. b) do art. 176º do CPPT).

XII. O que se surpreende no pedido, mais não é do que uma imperfeição, na medida em que a ora 
recorrente, não peticiona expressamente a anulação da liquidação.

XIII. O pedido deveria ter sido interpretado pelo Tribunal, de forma não ritualista ou formal e 
ainda que fosse entendido existir alguma imperfeição no pedido, ser esta suprida, sem necessidade de 
convite à recorrente para sua correcção (neste sentido, vide, o recente Acórdão do STA de 13/10/2010, 
proferido no Recurso nº0241/l0).

XIV. Sendo apreciada a ilegalidade da liquidação invocada e afastada qualquer possibilidade 
de convolação, por inexistir erro na forma de processo, pelo que ao ter decidido em sentido oposto, a 
douta Sentença recorrida, fez uma errónea interpretação das disposições legais aplicáveis, não podendo 
também pelo ora exposto, permanecer na ordem jurídica.

XV. Em sede de direito tributário a caducidade do direito à liquidação deve ser conhecida ofi-
ciosamente pelo Tribunal (neste sentido vide, o Acórdão do STA de 24/09/2003, proferido no Recurso 
nº564/02, e Conselheiro Lopes de Sousa in, Código… cit., p. 207).

XVI. O Tribunal deveria conhecer da caducidade do direito à liquidação, ainda que tal não tivesse 
sido invocado ou peticionado na impugnação, pelo que a douta Sentença recorrida ao não ter conhecido 
da caducidade do direito à liquidação, preconizou uma incorrecta interpretação das disposições legais 
aplicáveis, não podendo também pelo ora exposto, permanecer na ordem jurídica.»

2 – A Fazenda Publica não contra alegou.
3  - Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, este tribunal veio por acórdão exarado a 

fls. 113/117 dos autos a declarar -se incompetente em razão da hierarquia, para conhecer do presente 
recurso que tem por fundamento, exclusivamente, matéria de direito e declarou competente para esse 
efeito, o Supremo Tribunal Administrativo.

4 – Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre esta questão prévia, nada vieram dizer.
5 – Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmº Procurador Geral Adjunto remeteu para o parecer 

proferido pelo Ministério Público no TCA Norte a fls. 107 dos autos, o qual concluiu pelo não provi-
mento do recurso e pela manutenção na ordem jurídica da sentença recorrida.

6 – Colhidos os vistos, cabe decidir.
6.1 O presente recurso vem interposto da sentença do TAF do Porto na parte em que decidiu ser 

a oposição e não a impugnação judicial o meio processual adequado para apreciar da caducidade do 
direito à liquidação, nos termos da alínea e) e i) do nº1 do artº 204 do CPPT.

A sentença recorrida entendeu que se verificava erro na forma do processo (impugnação) uma 
vez que “No caso em apreço, não se invoca, assim nenhum vicio interno da liquidação, mas um vicio 
que é apontado a um acto que lhe é posterior, o da notificação. Assim sendo, é a inexigibilidade da 
liquidação que se tem em vista, e não a sua caducidade.”(fls. 66 dos autos).

Inconformada com esta decisão, a recorrente sustenta que ao deduzir a impugnação judicial “… 
arguiu a ilegalidade da liquidação e não apenas a sua inexigibilidade.”

Por outro lado, alega que não existe erro na forma do processo susceptível de fazer operar a 
convolação e que a caducidade do direito à liquidação devia ter sido conhecida oficiosamente pelo 
Tribunal.

Vejamos, pois, se lhe assiste razão.
6.2 Tanto quanto se depreende do teor das conclusões das alegações, são as seguintes as questões 

objecto do presente recurso:
 - saber se a falta de notificação do acto de liquidação antes de decorrido o prazo de caducidade 

pode ser invocada como fundamento de impugnação (e não de oposição à execução fiscal) e se se 
verifica erro na forma do processo;

 - saber se, no caso, a caducidade do direito à liquidação devia ter sido conhecida oficiosamente 
pelo Tribunal;

6.3. Como se viu a recorrente alega que ao deduzir a impugnação judicial “… arguiu a ilegalidade 
da liquidação e não apenas a sua inexigibilidade.”

E isto porque entende que a falta de notificação da liquidação dentro do prazo de caducidade 
afecta a validade da liquidação, tornando -a ilegal.

Invoca em abono da sua tese a jurisprudência dos Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo 
de 27.02.2002, recurso n.º 26722 e de 24.04.2002 recurso n.º 84/02, concluindo que não existe erro na 
forma do processo susceptível de fazer operar a convolação (cf. conclusões IV, VII e XIV).
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Mas não lhe assiste razão.
Resulta do artº 204º, n.º 1, alínea e) do Código de Procedimento e Processo Tributário que constitui 

fundamento de oposição a falta da notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade.
Trata -se de fundamento de oposição que não estava previsto no CPT nem no CPCI e foi introduzido 

pela referida alínea e) do n.º 1 do artº 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Como esclarece a doutrina (Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes 

de Sousa, vol. III, pag. 485) a inclusão desta alínea e) entre os fundamentos de oposição à execução 
fiscal aponta no sentido de se ter entendido no CPPT que a falta de notificação afecta a eficácia do 
acto de liquidação e não a sua validade, pelo que será na oposição que, em princípio, deve ser invo-
cada essa falta de notificação, solução esta que tem o mérito de assegurar a congruência do regime da 
relevância da intempestividade da notificação da liquidação, limitando -a à eficácia do acto notificado 
e não contendendo com a sua legalidade.

A redacção desta alínea e) deu origem a alguma controvérsia jurisprudencial neste Supremo Tribunal 
Administrativo (em que se inserem os Acórdãos 26722 e 84/02, citados pela recorrente) hoje superada 
com a prolação dos acórdãos do Pleno da Secção de Contencioso Tributário de 20 de Janeiro de 2010 
(rec. n.º 832/08) e de 7 de Julho de 2010, rec. n.º 545/09, sendo hoje reiterado e uniforme o entendi-
mento de que a falta de notificação do acto de liquidação antes de decorrido o prazo de caducidade é 
fundamento de oposição à execução fiscal enquadrável na alínea e) do n.º 1 do artº 204º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário. E que nos casos em que não foi efectuada notificação da liquidação 
e foi instaurada execução fiscal, se está perante uma situação de ineficácia do acto de liquidação, que 
constitui fundamento de oposição enquadrável na alínea i) do n.º 1 do artº 204º do Código de Proce-
dimento e Processo Tributário (cf. neste sentido, por mais recentes, os acórdãos 02.02.2011, recurso 
803/10, de 28/09/2011, recurso 473/11, e de 20.06.2012, recurso 378/12, todos in www.dgsi.pt).

É esta também a posição que sufragamos, por com a respectiva fundamentação concordarmos 
integralmente, pelo que, para obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, 
n.º 3 do CC), nos limitaremos a reproduzir o que sobre tal matéria se disse no Acórdão 832/08 de 20 
de Janeiro de 2010, do Pleno da Secção de Contencioso Tributário.

Com efeito, e como se sublinha naquele aresto «A introdução do fundamento previsto na alínea e) 
do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, a par da manutenção de todos os fundamentos de oposição previstos 
anteriormente no art. 286.º, corresponde, forçosamente, a uma intenção legislativa de aumentar os 
fundamentos de oposição, pois, como é óbvio, se se pretendesse que fossem os mesmos admitidos no 
CPT, reproduzir -se -iam os aí admitidos em vez de aditar um novo fundamento.

Assim, constatando -se que o CPPT mantém, na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º, o fundamento de 
oposição previsto na alínea h) do n.º 1 do art. 286.º do CPT, que abrangia todas as situações em que 
a execução fiscal fosse instaurada sem prévia notificação, conclui -se com segurança que a alínea e), 
ao aumentar os fundamentos, não se reporta a situações em que a execução fiscal foi instaurada sem 
prévia notificação do acto de liquidação da dívida exequenda.

Na verdade, em todas as situações em que a execução fiscal foi instaurada sem prévia notificação 
do acto de liquidação, este acto é ineficaz e, por isso, não produz efeitos em relação aos seus destinatários 
(arts. 77.º, n.º 6, da LGT e 36.º, n.º 1, do CPPT), não podendo com base nesse exigir -se coercivamente 
o pagamento da dívida liquidada.

Todas estas situações em que não houve qualquer notificação da liquidação, antes da instauração 
da execução fiscal enquadravam -se na alínea h) do n.º 1 do art. 286.º, pois abrangem -se aí «quaisquer 
fundamentos não referidos nas alíneas anteriores, a provar apenas por documento, desde que não en-
volvam apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem representem interferência em 
matéria de exclusiva competência da entidade que houver extraído o título». E, actualmente, à face do 
CPPT, todas estas situações em que não houve qualquer notificação, são susceptíveis de enquadramento 
na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º, que tem teor idêntico àquela alínea h) do n.º 1 do art. 286.º do CPT, se 
não for de entender que a situação se enquadre noutra das alíneas do mesmo número, designadamente 
na nova alínea e).

De qualquer modo, seja na alínea i) seja na alínea e) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT tem de concluir-
-se com segurança que em todos os casos em que não foi efectuada uma notificação da liquidação antes da 
instauração da execução está -se perante uma situação de ineficácia do acto que é fundamento de oposição 
à execução fiscal. Para retirar esta conclusão é absolutamente irrelevante que o acto de liquidação tenha 
ou não sido praticado dentro do prazo de caducidade, pois para a eficácia da liquidação o que importa é 
a notificação, 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, necessariamente, 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 
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da obrigação tributária em vez de ilegalidade da liquidação notificada. (…) 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».

Conclui -se assim que a falta da notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade apenas 
pode ser invocada pelos interessados em sede de oposição e não como fundamento de impugnação, e 
que, se se apurar que o tributo apenas foi notificado após o termo do prazo de caducidade, daí resultará 
inexigibilidade da dívida exequenda, mas não a ilegalidade da própria liquidação, pois que esta não é 
afectada por factos posteriores que apenas contendem com a sua eficácia.

Ora no caso importa sublinhar que, ao contrario do que se alega no recurso, a recorrente destaca 
claramente na petição inicial que a impugnação tem como fundamento a falta de notificação da liqui-
dação no prazo de caducidade (artº 18º), configurando tal fundamento como decorrendo da «omissão 
de um acto imposto por lei, necessário para assegurar a eficácia do acto ao abrigo do artº 77º, n.º 6 da 
Lei Geral Tributária» (artº 6º) e concluindo que nesses casos de falta de notificação «a execução deverá 
ser extinta por inexigibilidade da dívida, que é consequência da ineficácia do acto que a define» (artº 7º 
da mesma peça processual).

Bem andou, pois, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, ao concluir que no caso em apreço 
não se invocava nenhum vício interno da liquidação mas sim o vício de acto que lhe é posterior (no-
tificação da liquidação depois de esgotado o prazo de caducidade) determinante da inexigibilidade da 
dívida exequenda, pelo que, nesta parte, não merece censura a sentença recorrida, improcedendo a 
argumentação da recorrente.

6.4 A outra questão suscitada pela recorrente refere -se à obrigatoriedade de conhecimento oficioso 
da caducidade do direito à liquidação.

Como emerge das conclusões acima transcritas a recorrente esgrime argumentação defendendo 
o conhecimento oficioso da caducidade do direito à liquidação mediante a invocação do disposto no 
artº 33º do Código Civil, por integrar matéria excluída da disponibilidade das partes.

Não acompanhamos esta posição. Entendemos sim, em sintonia com a jurisprudência dominante 
deste Supremo Tribunal Administrativo, que a caducidade do direito à liquidação, tanto do imposto 
como dos juros compensatórios, constitui um vício gerador de ilegalidade do acto, não existindo razão 
justificativa para que se submeta o seu conhecimento a um regime diferente do geral, pois que se trata 
de vício que não importa mais à ordem pública do que os outros de que pode enfermar a liquidação.

Como se esclarece no Acórdão 633/05 de 12.10.2005, «não basta, nem sequer é decisivo, o re-
curso às normas do Código Civil para o efeito. A aplicar -se este diploma legal, nenhuma dúvida de 
que a caducidade era de conhecimento oficioso  - cfr. Jorge de Sousa, CPPT. Isto quer se considerasse 
estarem em causa relações jurídicas disponíveis ou indisponíveis.

Neste último caso, o conhecimento oficioso deriva directamente da própria indisponibilidade 
da relação. E, no primeiro, a lei remete para a prescrição que, no direito e contencioso tributário, é de 
conhecimento oficioso.

Tal solução será, todavia, de repudiar dada a especial natureza daquele.
Aí, a impugnação do acto tributário consiste na invocação das ilegalidades ou vícios de que ele 

padeça e só as que determinam a sua inexistência ou nulidade é que são de conhecimento oficioso.
As restantes têm de ser invocadas e é essa a regra geral.
Ora, no caso, a caducidade do direito à liquidação não determina a sua nulidade, mas mera anu-

labilidade.
Certo que a prescrição é de conhecimento oficioso e, por isso, poderia parecer que a mesma regra 

se deveria seguir quanto à caducidade.
Mas não é assim.
Por um lado, a lei só refere expressamente o conhecimento oficioso da prescrição e não da cadu-

cidade e, pois, se pretendesse consagrar o mesmo regime, tê -lo -ia referido sem margens para dúvidas.
Depois, trata -se de institutos substancialmente diferentes: enquanto a prescrição tem em vista a 

inércia do credor, a caducidade visa a certeza e segurança jurídica das relações jurídicas respectivas, 
tendo esta a ver com a legalidade da liquidação e aquela com a extinção da dívida exequenda.

Pelo que se justificará o conhecimento oficioso da prescrição, que não da caducidade.
Esta constitui um vício da liquidação, tal qual outro que implique a respectiva anulabilidade, só 

podendo ser de conhecimento oficioso se determinasse inexistência ou nulidade, o que não é reconhe-
cidamente o caso.»

E neste sentido se tem pronunciado, de forma dominante, a jurisprudência da Secção de Con-
tencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo  - cfr. os seguintes acórdãos do Pleno da 
Secção: de 18 de Junho de 2003, no recurso n.º 503/03; de 7 de Julho de 2004, no recurso n.º 546/02; 
de 18 de Maio de 2005, no recurso n.º 1178/04. E os seguintes acórdãos da Secção: de 12 de Outubro 
de 2001, recurso n.º 633/05, de 2 de Novembro de 2005, no recurso n.º 361/05; de 18 de Janeiro de 
2006, no recurso n.º 680/05; de 29 de Outubro de 2008, no recurso n.º 458/08; de 13 de Maio de 2009, 
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no recurso n.º 264/09, de 25 de Novembro de 2009, recurso 761/09, e de 25 de Janeiro 2012, recurso 
1018/11, todos in www.dgsi.pt.

Em suma importa concluir que a caducidade do direito à liquidação não é de conhecimento oficioso, 
como invoca a recorrente, pelo que improcederão, também aqui as conclusões do recurso.

7. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

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

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Coima. Oposição. Erro na forma de processo. Responsabilidade subsidiária.

Sumário:

Admitindo -se que o legislador, ao aditar (pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28/4) a alínea c) 
do n.º 1 do art. 148º do CPPT, interveio para, inovatoriamente, resolver questão de 
direito cuja solução era controversa no domínio do CPPT é de concluir que, após tal 
aditamento, o processo de execução fiscal é meio processual idóneo para cobrança 
das dívidas emergentes de responsabilidade civil do gestor pelo não pagamento das 
coimas em que a respectiva empresa foi condenada, sendo a oposição à execução 
fiscal o meio processual adequado para o responsável subsidiário apresentar a sua 
defesa e devendo ser aplicadas nesse processo as soluções processuais que visam a 
protecção dos direitos dos arguidos, designadamente a possibilidade de conhecer 
oficiosamente de todas as questões relevantes, sem qualquer limitação pelo pedido 
e causa de pedir invocados.

Processo n.º 312/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Paulino Gonçalves Ribeiro.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Penafiel, julgou procedente a oposição deduzida por Paulino Gonçalves Ribeiro, com os demais 
sinais dos autos, à execução fiscal n.º 1880 -2006/01007815 e apensos, originariamente instaurada 
contra a sociedade Easyprint Indústria Litográfica, Lda., por dívidas relativas a coimas no valor global 
de 42.679,66 Euros e contra aquele revertida.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O legislador, após a entrada em vigor da Lei 3 -B/2010 de 28 de Abril, que introduziu a referida 

alínea c) do n.º 1 do art. 148º do CPPT, e atendendo à ratio legis,
B. consagrou a legitimidade da cobrança em processo de execução fiscal, do quantum determinado, 

atinente à responsabilidade subsidiária plasmada no art. 8º do RGIT,
C. quando interpretado no sentido de que consagra uma responsabilidade pelas coimas que se 

efectiva pelo mecanismo da reversão da execução fiscal, contra gerentes ou administradores da socie-
dade devedora,

D. responsabilidade de natureza civil extracontratual dos devedores subsidiários.
E. Não tendo sido aquilatado pela M.ma Juíza a quo a inaplicabilidade do preceito em crise tout 

court, não faz parte do objecto do presente recurso essa mera hipótese académica que não perfilhamos, 
apenas a sua inaplicabilidade temporal ao caso sub judice.

F. Tratando -se de norma de procedimento e processo, que tem uma função instrumental, regulando 
a forma de tramitar o sub -procedimento de reversão da execução fiscal inserido nesta última forma de 
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processo, deve ter lugar a sua aplicação imediata após a sua entrada em vigor no ordenamento jurídico, 
conforme resulta do art. 12º, n.º 3, da LGT.

G. Esta asserção, concatenada com o entendimento perfilhado pela Fazenda Pública, sobre o 
thema decidendum, que o acto determinante para se aferir da legalidade/competência da exigibilidade 
das dívidas em análise, emergentes de responsabilidade civil extracontratual, através de processo de 
execução fiscal, é a data do despacho de reversão,

H. e não a data da instauração dos processos executivos ao devedor originário,
I. determinam a conclusão de que, à data do despacho de reversão em análise a nova redacção 

do n.º 1 do art. 148º do CPPT, nomeadamente a nova alínea c) já se encontrava em vigor no nosso 
ordenamento jurídico,

J. legalmente vinculando a sua aplicabilidade por parte do OEF ao caso sub judice,
K. não havendo obstáculo normativo adjectivo que pudesse obstar à reversão ao tempo em que 

esta foi concretizada.
L. Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se a decisão 

judicial recorrida por padecer a mesma de um erro de julgamento de direito,
M. quanto à aplicação no tempo do aresto ínsito na nova redacção do art. 148º, n.º 1 do CPPT, 

mormente da nova alínea c), após a entrada em vigor da Lei 3 -B/2010 de 28 de Abril.
Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da douta sentença recorrida.
1.3. Contra -alegou o recorrido, pugnando pela confirmação do julgado e formulando, a final, as 

Conclusões seguintes:
1 - Estriba a douta sentença do Tribunal “a quo” a procedência da oposição à execução na resposta, 

negativa que atribui à questão que se impõe de saber se o recorrido é, ou não, responsável subsidiário 
relativamente à sociedade devedora originária por dívidas por coimas.

2 - Relativamente à análise das dívidas enunciadas  - as dívidas por coimas  - é largamente dominante 
a jurisprudência, designadamente do Supremo Tribunal Administrativo, que entende que no caso da 
responsabilidade subsidiária em matéria contra -ordenacional, não existe um qualquer processo autónomo 
em que seja apreciada a culpa do administrador ou gerente, mas tão somente, um processo em que se 
imputam automaticamente as dívidas aos administradores e gerentes, de tal sorte que os administradores 
e gerentes são condenados, em substância, a pagar o valor correspondente à coima aplicada a outrem, 
ou seja, a cumprir uma pena, ainda que contra -ordenacional, em nome de outra pessoa;

3 - Assim, e atento o disposto no n.º 3, do art. 30º da CRP “a responsabilidade penal é insuscep-
tível de transmissão” encontrando, esta intransmissibilidade da responsabilidade penal justificação no 
carácter individual desta e nos fins específicos que justificam a aplicação de sanções: exclusivamente 
a prevenção geral e especial e nunca a obtenção de receitas.

4 - Aliás, ainda que se entendesse tratar -se de responsabilidade civil, não se vislumbra como po-
deria uma tal responsabilidade ser apurada em processo de reversão, uma vez que a responsabilidade 
civil é uma responsabilidade própria do agente e não subsidiária, pelo que a Fazenda Nacional sempre 
deveria intentar a acção competente para ser ressarcida dos danos que esse agente, em nome próprio, 
lhe tenha provocado;

5 - Acresce, ainda, e segundo o entendimento do STA, que aquando da reversão existe uma pre-
sunção legal de que a falta de pagamento é imputável aos gerentes e administradores, não lhe sendo 
possível “contraditar eficazmente os elementos trazidos pela acusação”, sendo que o único meio pro-
cessual de defesa que gerentes e administradores têm à sua disposição em caso de reversão fiscal é a 
oposição à execução, meio esse que não lhes permite a discussão da legalidade da coima, ou seja o 
gerente ou administrador estão, em termos práticos, impossibilitados de discutir se a coima era ou não 
devida pela empresa;

6 - Do que resulta que o art. 23º da LGT apenas tem aplicação quanto à responsabilidade tributária, 
a qual, não compreende multas e coimas, atada que aplicadas em consequência da prática de infracções 
tributárias.

7 - Relativamente às dívidas por coimas, e subscrevendo o entendimento de Lopes de Sousa, in 
CPPT, Anotado, na nota ao art. 176º, é necessário que essa dívida seja declarada em processo contra-
-ordenacional dirigido contra o gerente da sociedade executada, (comprovando -se, acrescentamos, a 
responsabilidade subsidiária do aqui Recorrido) em que lhe sejam assegurados os direitos de audiência 
e defesa constitucionalmente garantidos  -, art. 32º, n.º 1 da CRP.

8 - Verificando -se a ausência de tal declaração, existe, para além do mais, impossibilidade legal 
de responsabilização e de reversão.

9 - Na verdade, sendo a responsabilidade dos devedores subsidiários pelas dívidas por coimas 
da sociedade originária devedora, uma responsabilidade de natureza civil extracontratual e não uma 
responsabilidade pelo pagamento de coimas, a cobrança destas dívidas de responsabilidade civil não 
figura entre as dívidas que podem ser cobradas através do processo de execução fiscal, uma vez que 
tal cobrança não está prevista no art. 148º CPPT (VIDE Ac. do STA de 1 -7 -2009, processo n.º 31/08, 
e de 14 -4 -2010, processo n.º 64/10).
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10 - Nem se diga que o aditamento da alínea c) ao n.º l daquele art. 148º, efectuado pela Lei 
n.º 3 -B/2010, de 18 de Abril, vem alterar esta situação, uma vez que, naquela alínea e), e s.m.o., se 
prevê que sejam cobradas dívidas de coimas e sanções pecuniárias e não de responsabilidade civil.

11 - Com efeito, e transcrevendo -se na íntegra a mais recente jurisprudência deste STA (VIDE Ac. 
de 23 -2 -2012, processo 01147/09), a qual se subscreve na íntegra (“O que se prevê no art. 8º, n.º 1 do, 
do RGIT, na interpretação adoptada peio Tribunal Constitucional, é o contrário do que se prevê nesta 
alínea c) do n.º l do art. 148º do CPPT, isto é, responsabilidade civil decorrente de coimas e sanções 
pecuniárias e não coimas e sanções pecuniárias decorrentes de responsabilidade civil que é o que se 
refere naquela alínea c)... pelo que se mantém a situação acima referida de inexistência de norma que 
preveja a cobrança de dívidas de responsabilidade civil através de processo de execução fiscal.

12 - Por isso, independentemente da constitucionalidade ou não de tal regime de reversão da exe-
cução fiscal, à face do n.º 10 do art. 32º da CRP, quanto a responsabilidade por coimas, é de entender 
que a lei ordinária não prevê tal possibilidade...”).

13 - Por todo o exposto, é inadmissível a reversão da execução fiscal por dívidas de responsabili-
dade subsidiária derivada de coimas.

Termina pedindo que seja negado provimento do recurso e, consequente, seja confirmada a sen-
tença recorrida.

1.4. O MP emite parecer no sentido da procedência do recurso, nos termos seguintes:
«Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência da oposição deduzida no processo de 

execução fiscal n.º 1880 -2006/01007815 (SF Sto. Tirso).
FUNDAMENTAÇÃO
1. O acórdão Plenário Tribunal Constitucional n.º 437/2001, 23.01.2011 (disponível em www.

tribunalconstitucional.pt) pondo termo a prolongada controvérsia jurídica pronunciou -se no sentido de 
não julgar inconstitucional o artigo 8º, n.º 1, alíneas a) e b) do RGIT, quando interpretado no sentido 
de que consagra uma responsabilidade pelas coimas que se efectiva pelo mecanismo da reversão da 
execução fiscal, contra gerentes ou administradores da sociedade devedora.

2. Após o aditamento ao art.148º n.º 1 CPPT introduzido pela Lei n.º 3 -B/2010,28 Abril o processo 
de execução fiscal foi consagrado como meio processual adequado à cobrança coerciva da indemnização 
radicada em responsabilidade civil subsidiária pelas coimas aplicadas às sociedades.

A argumentação expendida no recente acórdão STA -SCT 23.12.2012 processo n.º 1047/09 para 
recusar a aplicação da norma constante do art.148º n.º l alínea c) CPPT no caso de responsabilidade 
civil extracontratual é inconvincente pelos motivos que se enunciam:

a) o aditamento normativo resultou do propósito de colmatar lacuna do CPPT quanto à inexistên-
cia de meio processual adequado à cobrança coerciva de dívidas resultantes de responsabilidade civil 
determinada nos termos do RGIT, evidenciada em anterior jurisprudência do STA (acórdãos STA. -SCT 
1.07.2009 processo n.º 31/08; 14.04.2010 processo n.º 64/10);

b) uma formulação infeliz da norma (confundindo responsabilidade civil decorrente de coima e 
outras sanções acessórias com coimas e outras sanções acessórias decorrentes de responsabilidade civil) 
é insuficiente para sustentar um entendimento que ignora manifestamente a intenção do legislador ao 
estabelecer o preceito, esvaziando -o de efeito útil;

c) não se vislumbra norma ou princípio constitucional que possa ser violado pelo regime de rever-
são da execução fiscal aplicado a dívidas de responsabilidade civil, na medida em que ao responsável 
subsidiário:

 - é assegurado o direito de audiência antes do despacho de reversão (art. 23º n.º 4 LGT)
 - tem possibilidade de deduzir oposição onde discuta os fundamentos da responsabilidade sub-

sidiária, designadamente a sua culpa na situação de insuficiência do património da sociedade para 
pagamento das coimas aplicadas (arts. 151º n.º l e 204º n.º l alínea b) CPPT).

d) é irrelevante a impossibilidade de discussão da legalidade da coima na oposição porque a 
sociedade devedora originária teve possibilidade de fazê -lo no processo de contra -ordenação fiscal e a 
dívida exequenda após a reversão não corresponde à coima, antes a indemnização por responsabilidade 
civil (embora de montante idêntico à coima).

3. A responsabilidade subsidiária efectiva -se por reversão do processo de execução fiscal (art. 23º 
n.º 1 LGT).

A reversão opera a modificação subjectiva da instância executiva, a qual prossegue contra o 
revertido, em consequência de fundada insuficiência de bens penhoráveis do devedor principal e dos 
responsáveis solidários (art. 23º n.º 2 LGT).

No caso concreto o processo de execução fiscal é o meio processual adequado à cobrança coerciva 
da dívida, porque:

a) a norma constante do art. 148º n.º 1 alínea c) CPPT é de natureza processual, sendo de aplicação 
imediata (art. 2º n.º 3 LGT);
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b) na data em que a norma citada entrou em vigor já se tinha operado a modificação subjectiva 
da instância executiva mediante despacho de reversão proferido em 9.02.2011 (informação fls. 42/44; 
doc. fls. 90);

4. Por inexistência de fixação de matéria de facto o STA, na qualidade de tribunal de revista está 
impedido de apreciar, em substituição, a questão da legalidade dos pressupostos da responsabilidade 
civil subsidiária, prejudicada pela solução da questão do erro na forma de processo (arts. 715º n.º 2 e 
729º n.º l CPC/art.2º alínea e) CPPT).

CONCLUSÃO: O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 - declaração do processo de execução fiscal como meio processual adequado à cobrança coerciva 

da dívida exequenda, resultante de responsabilidade civil extracontratual;
 - devolução do processo ao tribunal recorrido para apreciação da questão prejudicada da legalidade 

dos pressupostos da responsabilidade civil subsidiária».
FUNDAMENTOS
2. Apreciando desde logo questão que considerou prévia ao conhecimento das demais (a de saber se 

o oponente pode ser responsabilizado pelas dívidas da executada originária, que resultam de processos 
de contra -ordenação fiscal) a sentença concluiu pela procedência de tal questão e, consequentemente, 
também pela procedência da oposição.

Para tanto, e embora sem autonomamente especificar matéria de facto, considerou que a dívida 
exequenda decorre de coimas aplicadas à sociedade originariamente executada, no processo de execu-
ção fiscal n.º 1880 -2006/01007815 (SF Sto. Tirso) e o processo de execução fiscal foi instaurado em 
data anterior à da entrada em vigor da Lei 3 -B/2010, de 28/4, que deu nova redacção ao art.148º, n.º l, 
alínea c) do CPPT.

E também constam nos autos cópias dos termos do processo de execução (fls. 41 a 101), nome-
adamente das certidões da dívida exequenda (fls. 45 a 77) do despacho e respectiva notificação para 
audição prévia do oponente e do despacho de reversão contra o oponente (proferido em 9/2/2011) e 
respectiva citação.

E a sentença mais considerou o seguinte:
 - No seguimento da mais recente jurisprudência do Tribunal Constitucional, é de considerar que 

não são inconstitucionais as normas das als. a) e b) do n.º l do art. 8º do RGIT, na parte que se refere à 
responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas colec-
tivas em processo de contra -ordenação, pois que o que ali se prevê «é uma forma de responsabilidade 
civil subsidiária dos administradores e gerentes que resulta do facto culposo que lhes é imputável de 
terem gerado uma situação de insuficiência patrimonial da empresa que tinha sido causadora do não 
pagamento da dívida ou da Coima que era devida ou de não terem procedido a esse pagamento quando 
a sociedade ou pessoa colectiva foi notificada para esse efeito ainda durante o período de exercício do 
seu cargo» e «o que está em causa não é, por conseguinte, a mera transmissão de uma responsabilidade 
contra -ordenacional que era originariamente imputável à sociedade, mas antes a imposição de um dever 
indemnizatório, que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador ou gerente e 
que constitui causa adequada do dano que resulta para a administração tributária da não satisfação da 
receita em que se traduzia o pagamento da multa ou coima que eram devidas...», não sendo, assim, «a 
sanção aplicada pelo ilícito contra -ordenacional que se transmite, mas a responsabilidade culposa pela 
frustração da satisfação do crédito correspondente que se efectiva contra o gerente que, incumprindo 
deveres funcionais, não providenciou no sentido de que a sociedade efectuasse o pagamento da coima 
em que estava definitivamente condenada e deixou criar uma situação em que o património desta se 
tomou insuficiente para assegurar a cobrança coerciva».

 - Todavia, «o processo de execução fiscal não é o meio processual adequado para a cobrança de 
dívidas emergentes de responsabilidade civil extracontratual nem é possível a reversão da execução 
para cobrança de dívidas não tributárias com esse fundamento», acrescendo que a possibilidade de 
cobrança coerciva de Coimas decorrentes de responsabilidade civil determinada nos termos do Regime 
Geral das Infracções Tributárias só passou a ser admissível pela entrada em vigor da Lei 3 -B/2010 de 
28 de Abril, que deu nova redacção ao art.148º, n.º l, alínea c) do CPPT e sendo que os processos de 
execução fiscal foram instaurados em data anterior à da entrada em vigor daquele diploma legal, pelo 
que a reversão não podia ter ocorrido.

3. Discordando, a recorrente Fazenda Pública sustenta que:
 - após a entrada em vigor da Lei 3-B/2010, de 28/4, que introduziu a alínea c) do n.º 1 do art. 148º 

do CPPT, ficou consagrada a legitimidade da cobrança em processo de execução fiscal, do quantum 
determinado, atinente à responsabilidade subsidiária plasmada no art. 8º do RGIT, quando interpretado 
no sentido de que consagra uma responsabilidade pelas coimas que se efectiva pelo mecanismo da re-
versão da execução fiscal, contra gerentes ou administradores da sociedade devedora, responsabilidade 
de natureza civil extracontratual dos devedores subsidiários e que, no caso dos autos;
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 - Tratando -se de norma de procedimento e processo, que tem uma função instrumental, regulando 
a forma de tramitar o sub -procedimento de reversão da execução fiscal inserido nesta última forma de 
processo, deve ter lugar a sua aplicação imediata após a sua entrada em vigor no ordenamento jurídico, 
conforme resulta do art. 12º, n.º 3, da LGT.

 - O acto determinante para se aferir da legalidade da exigibilidade das dívidas em análise, emer-
gentes de responsabilidade civil extracontratual, através de processo de execução fiscal, é a data do 
despacho de reversão e não a data da instauração dos processos executivos ao devedor originário;

 - Porque à data do despacho de reversão já se encontrava em vigor a nova redacção do n.º 1 do 
art. 148º do CPPT, não há obstáculo normativo adjectivo que obste à reversão ao tempo em que esta 
foi concretizada.

Vejamos.
4.1. A questão suscitada pela recorrente reconduz -se, no essencial, à da admissibilidade da efecti-

vação da responsabilidade subsidiária por coimas através de processo de execução fiscal e do respectivo 
instituto da reversão.

Como refere o MP, o acórdão do Plenário do Tribunal Constitucional, n.º 437/2001, de 23/1/2011, 
pondo termo a prolongada controvérsia jurídica, pronunciou -se no sentido de não julgar inconstitu-
cional as als. a) e b) do n.º 1 do art. 8º do RGIT, quando interpretado no sentido de que consagra uma 
responsabilidade pelas coimas que se efectiva pelo mecanismo da reversão da execução fiscal, contra 
gerentes ou administradores da sociedade devedora.

Mas, ainda assim, na jurisprudência do STA argumentava -se que, pese embora a jurisprudência do 
Tribunal Constitucional – que atribui a essa responsabilidade uma natureza civilística, caracterizando -a 
como responsabilidade civil extracontratual – haveria de concluir-se que a cobrança dessas dívidas não 
está legalmente prevista através de processo de execução fiscal, designadamente através do mecanismo 
da reversão da execução, independentemente, até, do aditamento da alínea c) do n.º 1 do art.148º do 
CPPT (introduzida pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28/4), segundo a qual o processo de execução fiscal foi 
consagrado como meio processual adequado à cobrança coerciva da indemnização radicada em res-
ponsabilidade civil subsidiária pelas coimas aplicadas às sociedades.

Salientava -se, com efeito, que apesar do aditamento da referida, não é «possível perceber o que se 
quer dizer naquela alínea c) ao fazer -se referência a “coimas e outras sanções pecuniárias decorrentes 
da responsabilidade civil determinada nos termos do Regime Geral das Infracções Tributárias”, pois 
no RGIT não se prevê qualquer situação em que de responsabilidade civil decorram coimas ou sanções 
pecuniárias nem é imaginável que de responsabilidade civil possa emergir não um dever de indemni-
zação, mas coimas e sanções acessórias. O que se prevê no art. 8º, n.º 1, do RGIT, na interpretação 
adoptada pelo Tribunal Constitucional, é o contrário do que se prevê nesta alínea c) do n.º 1 do art. 148º 
do CPPT, isto é, responsabilidade civil decorrente de coimas e sanções pecuniárias e não coimas e 
sanções pecuniárias decorrentes de responsabilidade civil que é o que se refere naquela alínea c).». E, 
ainda, que nesta alínea c) não se prevê «que sejam cobradas dívidas de coimas e sanções pecuniárias e 
não de responsabilidade civil, pelo que se mantém a situação acima referida de inexistência de norma 
que preveja a cobrança de dívidas de responsabilidade civil através de processo de execução fiscal» e 
que, por isso, «independentemente da constitucionalidade ou não de tal regime de reversão da execução 
fiscal, à face do n.º 10 do art. 32º da CRP, quanto a responsabilidade por coimas, é de entender que 
a lei ordinária não prevê tal possibilidade, pelo que fica prejudicado o conhecimento de tal questão 
de constitucionalidade» – cfr. entre outros, os acs. proferidos em 23/2/2012 e 19/4/2012, nos procs. 
n.º 1147/09 e n.º 01216/09, aquele primeiro referenciado, aliás, nas contra -alegações do recorrido. (1)

4.2. Considerando, porém, toda a argumentação em confronto (incluindo a constante do recente 
ac. desta secção do STA, de 11/7/2012, rec. n.º 824/11), e repensando esta vertente da questão, afigura-
-se -nos, que tendo aquele aditamento normativo (a alínea c) do n.º 1 do art. 148º do CPPT) resultado 
do propósito de o legislador colmatar a lacuna do CPPT quanto à inexistência de meio processual 
adequado à cobrança coerciva de dívidas resultantes de responsabilidade civil determinada nos termos 
do RGIT, a porventura menos correcta formulação da norma (confundindo responsabilidade civil de-
corrente de coima e outras sanções acessórias com coimas e outras sanções acessórias decorrentes de 
responsabilidade civil) não será suficiente para sustentar um entendimento que não releve tal intenção 
do legislador e esvazie de efeito útil tal preceito.

Até porque o que se prevê nas mencionadas als. a) e b) do n.º 1 do art. 8º do RGIT é uma forma 
de responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes, que resulta do facto culposo que 
lhes é imputável de terem gerado uma situação de insuficiência patrimonial da empresa, que tenha 
sido causadora do não pagamento da multa ou da coima que era devida, ou de não terem procedido a 
esse pagamento quando a sociedade ou pessoa colectiva foi notificada para esse efeito ainda durante 
o período de exercício do seu cargo (daí que o Tribunal Constitucional tenha considerado não estar 
em causa a mera transmissão de uma responsabilidade contra -ordenacional que era originariamente 
imputável à sociedade ou pessoa colectiva, mas antes a imposição de um dever indemnizatório que 
deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador ou gerente, e que constitui a causa 
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adequada do dano que resulta, para a AT, da não obtenção da receita em que se traduzia o pagamento 
da multa ou coima que eram devidas).

Admitindo -se, pois, que o legislador interveio para, inovatoriamente, resolver questão de direito 
cuja solução era controversa no domínio do CPPT [e não para consagrar uma solução que já resultasse 
da interpretação da anterior norma ― (i) tal solução não resultava expressamente daquele art. 148º do 
CPPT; (ii) a jurisprudência do STA pronunciara -se, uniformemente, pela inadmissibilidade do uso do 
processo de execução fiscal para cobrança, ao gestor, das coimas aplicadas à empresa; (iii) a própria 
jurisprudência do TC nunca chegou a apreciar se o incidente de reversão, tal como está configurado 
na lei, constitui um «processo equitativo» para se efectivar a responsabilidade civil do gestor pelo não 
pagamento das coimas (apenas se afirma que a ausência de norma a prever a reversão nesse caso não 
é passível de «censura constitucional», desde que, no caso concreto, tenha sido acautelado o direito de 
defesa) – cfr. o citado ac. de 11/7/2012, rec. n.º 824/11] parece poder concluir -se que, após o aditamento 
(pela Lei n.º 3-B/2010, de 28/4) da alínea c) do n.º 1 do art. 148º do CPPT, o processo de execução fiscal 
é meio processual idóneo para cobrança das dívidas emergentes de responsabilidade civil do gestor 
pelo não pagamento das coimas em que a respectiva empresa foi condenada.

E porque, no caso, a sentença, julgou procedente a oposição, com fundamento na impropriedade 
do meio processual para a cobrança de dívida exequenda que tem aquela natureza, tal fundamentação 
não é de corroborar, sendo que o despacho de reversão contra o oponente foi proferido em 9/2/2011.

4.3. Mas nem por isso logra procedência o recurso.
Na verdade, apreciada a questão que se prende com a idoneidade do processo de execução fiscal 

para a cobrança das questionadas dívidas, importa, ainda, apreciar se no caso existe título que suporte 
essa cobrança e se, em todo o caso, se verificam os pressupostos desta responsabilidade subsidiária.

Como apontam Jorge de Sousa et alínea «Quando se trate de responsabilidade subsidiária, o 
CPPT admite, em geral, no seu art. 153º, nºs. 1 e 2, a reversão da execução fiscal, através de um acto 
do órgão da execução fiscal que aprecie a verificação dos pressupostos da responsabilidade subsidi-
ária, relativamente a processos de execução fiscal instaurados para cobrança das dívidas indicadas 
no art. 148º do mesmo Código.

Esta possibilidade de apreciar no processo de execução fiscal a verificação dos pressupostos 
da responsabilidade subsidiária e decidir a reversão da execução contra um responsável subsidiário, 
está prevista para as dívidas indicadas no art. 148º do CPPT entre as quais se incluem as de coimas, 
havendo, então, uma modificação subjectiva da instância, através da qual a um novo sujeito processual 
é exigido o pagamento da dívida originária.

Por isso, é de concluir que, relativamente à responsabilidade subsidiária por coimas, o entendi-
mento legislativo sobre o meio processual adequado para o responsável subsidiário apresentar a sua 
defesa é a oposição à execução fiscal, como vem entendendo o STA.

Mas, sendo o processo de oposição à execução fiscal o único meio que o revertido pode utilizar 
para a defesa dos seus interesses e importando assegurar aos responsáveis civis direitos de defesa 
idênticos aos que teriam se a sua responsabilidade fosse definida em processo criminal (isto é, direitos 
de defesa equiparados aos do arguido compatíveis com a defesa dos interesses dos responsáveis civis, 
como estabelece o art. 49º do RGIT, deverão ser aplicadas no processo de oposição à execução fiscal 
as soluções processuais dos processos criminais e contra -ordenacionais que visam a protecção dos 
direitos dos arguidos, designadamente a possibilidade de conhecer oficiosamente de todas as questões 
relevantes, sem qualquer limitação pelo pedido e causa de pedir invocados).»

Só assim se compreende, aliás, o entendimento do MP, no sentido de que «não se vislumbra norma 
ou princípio constitucional que possa ser violado pelo regime de reversão da execução fiscal aplicado a 
dívidas de responsabilidade civil, na medida em que ao responsável subsidiário é assegurado o direito 
de audiência antes do despacho de reversão (art. 23º n.º 4 LGT) e tem possibilidade de deduzir oposição 
onde discuta os fundamentos da responsabilidade subsidiária, designadamente a sua culpa na situação 
de insuficiência do património da sociedade para pagamento das coimas aplicadas (arts. 151º n.º l e 
204º n.º l alínea b) CPPT)» sendo que «é irrelevante a impossibilidade de discussão da legalidade da 
coima na oposição porque a sociedade devedora originária teve possibilidade de fazê -lo no processo 
de contra -ordenação fiscal e a dívida exequenda após a reversão não corresponde à coima, antes a 
indemnização por responsabilidade civil (embora de montante idêntico à coima)».

4.4. Ora, o art. 8º do RGIT não consagra qualquer presunção de culpa e, por isso, recai sempre sobre 
a AT a demonstração da culpa pela insuficiência do património social (cfr. art. 342º, n.º 1, do CC).

Porém, da factualidade aceite pela sentença, bem como da que se colhe do próprio processo de 
execução, logo se constata que as certidões executivas (fls. 45 a 76) se referem a dívidas de coimas e 
a «Ot. E. A. DGCI» e respectivos juros de mora, sendo, igualmente, a seguinte a fundamentação do 
despacho de reversão (fls. 90 a 95) também transcrita na respectiva nota de citação (fls. 92):

«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, 
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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/nº1/b)LGT].

Inexistência/insuficiência de bens penhoráveis ao devedor originário. Exercício de funções de 
gerente no período da ocorrência do facto gerador do imposto e/ou naquele em que o mesmo era 
exigível.»

E de igual teor é a fundamentação, constante quer do despacho para audição prévia (fls. 84) quer 
da respectiva nota de notificação (fls. 86), relativamente ao Projecto de reversão.

Não existindo, portanto, qualquer acto de verificação da responsabilidade civil relativamente às 
dívidas exequendas cuja responsabilidade pelo respectivo pagamento a AT imputa subsidiariamente 
ao recorrido, não tendo aquele sido notificado para se pronunciar sobre essa matéria, nem tendo a AT 
invocado no despacho de reversão qualquer factualidade relativamente à culpa do gerente pela insufici-
ência patrimonial para pagar a dívida, tem que proceder a oposição, com fundamento na ilegitimidade 
do oponente (por este invocada, aliás, em termos de não exercício de facto da gerência da sociedade 
originariamente executada), à luz do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, carecendo 
de utilidade a preconizada (pelo MP) devolução do processo ao tribunal recorrido para apreciação da 
questão prejudicada da legalidade dos pressupostos da responsabilidade civil subsidiária.

Improcedem, assim, as Conclusões do recurso, devendo a sentença recorrida ser confirmada, 
embora com a presente (e diferente) fundamentação.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar, com a presente funda-

mentação, a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Setembro de 2012.  - Casimiro Gonçalves (relator) – Lino Ribeiro – Dulce Neto.

(1) Sobre esta matéria cfr., igualmente, entre outros, Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos, Regime Geral das 
Infracções Tributárias, Anotado, 4ª ed., 2010, Áreas Editora, anotação 12ª ao art. 8º, pp. 104/108; Isabel Marques da Silva, 
Regime Geral das Infracções Tributárias, 3ª ed., Almedina, 2010, pp. 81/85. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Indeferimento liminar. Nulidade da decisão por falta de fundamentação de facto ou de 
direito. Fundamentos de oposição. Caducidade do direito à liquidação.

Sumário:

 I — A nulidade da decisão por falta de fundamentação de facto ou de direito só ocorre 
quando haja total omissão dos fundamentos de facto ou de direito em que assenta 
a decisão.

 II — Tratando -se de um indeferimento liminar, a questão é meramente de alegação, 
não havendo, por isso, necessidade de fixar qualquer matéria de facto.

 III — O indeferimento liminar só terá lugar quando for de todo em todo impossível 
o aproveitamento da petição inicial, isto tendo em atenção que o princípio da 
pronúncia sobre o mérito se sobrepõe a questões formais que não interfiram e 
ponham em causa o mesmo.

 IV —  Assim, o despacho de indeferimento liminar só é admissível quando a improcedência 
da pretensão do autor for tão evidente e, razoavelmente, indiscutível, que torne 
dispensável assegurar o contraditório (art. 3º, n.º 3, do CPC) e inútil qualquer 
instrução e discussão posterior.

 V — Sendo admissível que a oposição possa cair quer na alínea e) do n.º 1 do art. 204º 
do CPPT quer na alínea i) do mesmo preceito, não deve ser rejeitada liminarmente 
a petição de oposição quando foi alegada a falta de notificação da liquidação 
no prazo de caducidade, prevista na alínea e) do n.º 1 do art. 204º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário.
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Processo n.º 377/12 -30.
Recorrente: Vítor Manuel Lopes Teixeira e Outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1 – Vítor Manuel Lopes Teixeira e Anabela Pereira Morais Teixeira, com os demais sinais dos 
autos, vêm recorrer para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença do Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Braga de 18 de Novembro de 2010, que rejeitou liminarmente a oposição à execução 
fiscal por eles deduzida, contra o processo de execução fiscal n.º 0370201001010255, instaurado por 
dividas de IRS referente ao ano de 2006, no valor total de € 25 443.64.

Terminam as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1) Salvo melhor opinião e o devido respeito, não andou bem o Mmo. Juiz a quo, ao julgar a oposi-

ção improcedente uma vez que deveria ter sido a mesma julgada totalmente procedente por provada.
2) Salvo o devido respeito, não andou bem o Mmo. Juiz a quo, na sua Douta sentença, que salvo 

melhor viola o estatuído no disposto na alínea b) do artigo 688º do Código de Processo Civil.
3) Apesar da deficiente fundamentação da sentença não constituir fundamento de anulação da 

decisão sobre a matéria de facto, nem o reenvio do processo para novo julgamento no Tribunal de 
1ª instância, dando lugar isso sim, à remessa dos autos à primeira instância para que o Tribunal funda-
mente a sentença não devidamente fundamentada, o que ora expressamente se requer.

4) Salvo o devido respeito, não andou bem o Mmo. Juiz a quo, na sua Douta sentença uma vez 
que não levou em consideração, tudo aquilo que o Oponente alegou na impugnação por si efectuada.

5) Salvo o devido respeito, não andou bem o Mmo. Juiz a quo, na sua Douta sentença uma vez 
que não levou em consideração, tudo aquilo que o Oponente alegou na oposição por si efectuada.

6) De facto, não foi levado em consideração, nem consta sequer da sentença aquilo que o Oponente 
alegou, da falta de formalidades legais, que no entendimento do Mmo. Juiz a quo, não se aplica, não 
sendo fundamento da oposição, uma vez que deveria ser alegado em processo de execução fiscal junto 
do Chefe da Repartição de Finanças, por requerimento. No entanto salvo o devido respeito, quando o 
contribuinte é notificado já o é em sede de execução fiscal e apenas em sede de oposição pode deduzir 
a sua defesa.

7) O mesmo se diga com a ilegalidade da liquidação da quantia exequenda tanto mais os Recorrentes 
foram apenas notificados em Setembro de 2010, de que se encontrava em divida os valores constantes 
dos presentes autos correspondentes respectivamente ao período de 2006, isto apesar da notificação 
constar 2008, o que igualmente constitui uma ilegalidade, referente a imposto correcção de IRS.

8) Ora tal ilegalidade da liquidação da divida, uma vez que não se trata de uma divida de 2008, 
mas sim de 2006, gera nulidade do titulo executivo, com todas as suas consequências legais, no entanto 
no entendimento do mesmo, tal não era igualmente para fundamento da oposição à penhora.

9) Assim, salvo o devido respeito, ambos os argumentos aduzidos pelos Recorrentes poderiam 
caber no âmbito das alíneas c) e h) do artigo 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário.

10) Para além disso, os Recorrentes invocaram que foram notificados em Setembro de 2010 e 
sendo a divida de 2006 já teria decorrido o prazo de caducidade. Nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 45º da Lei Geral Tributária alterada pelo Decreto Lei n.º 16 -A/2002 de 31 de Maio “(...) o direito 
de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo 
de quatro anos, quando a lei não fixar outro (…)”.

11) No entanto e apesar disso, o Mmo. Juiz a quo, entendeu que tal não é fundamento de oposição, 
interpretando, salvo o devido respeito, de forma própria o que os Recorrentes haviam alegado e levando 
a uma não apreciação de um fundamento valido de oposição.

12) A Douta sentença violou o disposto nos artigos 659º, 665º e 688º, todos do Código de Processo 
Civil e artigo 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário.»

2 – A Fazenda Publica não contra alegou.
3  – Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, este tribunal veio por acórdão exarado 

a fls. 92/95 dos autos a declarar -se incompetente em razão da hierarquia, para conhecer do presente 
recurso que tem por fundamento, exclusivamente matéria de direito e declarou competente para esse 
efeito, o Supremo Tribunal Administrativo.

4 – Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre esta questão prévia, nada vieram 
dizer.

5 – Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu parecer com a 
seguinte fundamentação:

São as respectivas conclusões da motivação de recurso delimitam o seu âmbito e objecto 
— art. 684.º n.º 3 do C.P.C., subsidiariamente aplicável, nos termos do art. 2.º alínea e) do C.P.P.T.
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E antes de mais, é de constatar que aquelas conclusões estão confusas, pelo menos, pelo menos 
até à 5ª, em que se alega ainda não estar a sentença recorrida devidamente fundamentada, mas sem 
que se entenda a que se refere.

Contudo, não sendo tal perceptível em face do alegado, não haverá, a esse propósito, de convidar 
para apresentar novas conclusões (art. 282º n.º 6 do C.P.P.T.), sendo apenas de apreciar o recurso em 
face do demais constante.

Assim, é de considerar que recorrentes põem em causa o decidido, que rejeitou a oposição que 
tinham apresentado, com base em existirem os fundamentos constantes das alíneas c) e) e h) do n.º 1 
do art. 204º do C.P.P.T., para o que invocam, fundamentalmente, o seguinte:

 - existir falsidade do título executivo e mesmo ilegalidade, pois da liquidação ficou a constar que 
o I.R.S. em causa era de 2008, quando era de 2006, tendo havido uma correcção;

 - e por terem já decorrido mais de 4 anos quando em Setembro de 2010 foram “notificados”.
Ora, sendo que parece que não ocorre a “falsidade” que se invoca, nem a “ilegalidade da dívida 

exequenda” (haverá matéria em concreto que pode não estar correcta na liquidação, mas tal será de 
apreciar em sede de impugnação), e ainda por ser de entender não ter decorrido o referido prazo de 
caducidade, mesmo tomando como referência o ano de 2006 e considerando aquela data, em que foram 
citados para a execução.

Concluindo, parece que o recurso é de improceder, sendo de confirmar o decidido, após se corrigir 
as referências neste feitas ao “CPTT”.

6 – Colhidos os vistos, cabe decidir.
São as seguintes as questões objecto do presente recurso:
a) apreciar a eventual nulidade da sentença recorrida por falta de fundamentação;
b) saber se a decisão recorrida sofre de erro de julgamento por ter considerado que os fundamentos 

de recurso invocados pelos recorrentes não se enquadram no elenco taxativo admitido pelo artº 204 do 
CPPT, para oposição à execução fiscal.

6.1 Da eventual nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação
Nas conclusões das suas alegações os recorrente imputam à sentença recorrida o vício de defi-

ciente fundamentação.
Fazem -no, como bem salienta o Exmº Procurador -Geral Adjunto, de forma manifestamente vaga 

e confusa.
Ainda assim sempre se poderá surpreender das referidas conclusões uma crítica à sentença por 

deficiente fundamentação invocando -se que a sentença «não levou em consideração, tudo aquilo que o 
Oponente alegou na impugnação por si efectuada” (…) “não levou em consideração, tudo aquilo que 
a Oponente alegou na oposição por si efectuada” e que “De facto, não foi levado em consideração, 
nem consta sequer da sentença aquilo que a Oponente alegou, com a ilegalidade da liquidação da 
quantia exequenda tanto mais os Recorrentes foram apenas notificados em Setembro de 2010, de que 
se encontrava em dívida os valores constantes dos presentes autos correspondentes respectivamente ao 
período de 2006, isto apesar da notificação constar 2008, o que igualmente constitui uma ilegalidade, 
referente a imposto correcção de IRS” – (cf. conclusões 4 a 7)

E para o efeito atribuem os recorrentes à decisão recorrida a violação do «estatuído no disposto 
na alínea b) do artº 688º do Código de Processo Civil» (cf. conclusões 2ª e 12ª).

Esta dupla referência ao artº 688º do Código de Processo Civil deve -se, com certeza, a lapso, 
posto que o artº 688º do Código de Processo Civil não tem qualquer alínea b) e se refere à reclamação 
contra o indeferimento.

Quereriam os recorrentes certamente referir -se ao artº 668º, n.º 1, alínea b) do Código de Processo 
Civil que prevê como causa de nulidade da sentença a não especificação dos fundamentos de facto e 
de direito que justificam a decisão.

Mas não deverá proceder, nesta parte, a sua argumentação.
Com efeito é jurisprudência assente que a nulidade da sentença por falta de fundamentação de 

facto ou de direito só abrange a falta absoluta de motivação da própria decisão e não já a falta de jus-
tificação dos respectivos fundamentos; isto é, a nulidade só é operante quando haja total omissão dos 
fundamentos de facto ou de direito em que assenta a decisão.

Sendo que a insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie diferente, que afecta o valor 
doutrinal da sentença, sujeita -a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade 
 - cfr. Alberto dos Reis, CPC anotado, Vol. V, 140, bem como os Acórdãos deste secção do Supremo 
Tribunal Administrativo de 1/09/2010, recurso 653/10, 07.12.2010, recurso 1075/09 e de 02.03.2011, 
recurso 881/10, in www.dgsi.pt.

Ora, no caso subjudice constata -se de fls. 30 a 32 que a decisão recorrida indeferiu liminarmente 
a petição de oposição ao abrigo do disposto nas als. a) e b) do artº 209º do CPTT por entender que não 
foi alegado nenhum dos fundamentos admitidos no n.º 1, do artº 204º do Código de Procedimento e 
Processo Tributário e por considerar ser manifestamente improcedente o motivo da oposição.
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Estão, pois, bem explicitados no despacho recorrido os fundamentos de direito que se julgaram 
relevantes para a decisão proferida no sentido da a rejeição liminar da oposição.

Por outro lado tratando -se de um indeferimento liminar, a questão é meramente de alegação, não 
havendo, por isso, necessidade de fixar qualquer matéria de facto.

Em suma, poderá eventualmente ocorrer erro de julgamento da decisão recorrida, determinante 
da respectiva revogação, mas não nulidade desta.

Improcederá, pois, a arguida nulidade.
6.2 Do erro de julgamento por se ter considerado que os fundamentos de recurso invocados pelos 

recorrentes não se enquadram no elenco taxativo admitido pelo artº 204 do CPPT, para oposição à 
execução fiscal.

Resta proceder à análise da questão de fundo do recurso que respeita aos pressupostos do in-
deferimento liminar, nomeadamente saber se a petição deve ou não ser considerada manifestamente 
improcedente.

Dispõe o artº 209º, n.º 1, als. b) e c) do Código de Procedimento e Processo Tributário (rejeição 
liminar da oposição) que recebido o processo, o juiz rejeitará logo a oposição por não ter sido alegado 
algum dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º e por ser manifesta a improcedência.

Os recorrentes argumentam que invocaram na petição inicial a nulidade do título executivo por 
preterição de formalidades legais e que apenas em oposição podiam deduzir a sua defesa quanto a esta 
questão e não no processo de execução fiscal.

Por outro lado, integram este fundamento, sem alinharem quaisquer argumentos justificativos, 
na previsão da al.c) do artº 204º do Código de Processo Civil  - falsidade do título executivo quando 
possa influir nos termos da execução.

Ora a falsidade do título executivo, que se refere nesta alínea c) como fundamento de oposição 
à execução, é, segundo o entendimento que vem sendo feito pela jurisprudência do S.T.A., apenas a 
que resulta de desconformidade entre o título executivo e a base fáctico -documental cuja atestação 
nele se exprime e das divergências entre o teor do título 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, nºs. 1 e 2, do Código Civil) (1).

No caso, como bem se salienta na decisão recorrida, os recorrente imputam esse vício ao documento 
n.º 1 junto à petição inicial (a citação para o processo executivo) quando o titulo executivo é antes a 
certidão extraída do titulo de cobrança relativo ao tributo, que é o documento que permite a instauração 
a execução (artº 162º, alínea a) do Código de Procedimento e Processo Tributário)

Não se verifica pois o alegado fundamento de oposição pelo que improcederá, nesta parte a ar-
gumentação dos recorrentes.

O mesmo se dirá quanto à alegada ilegalidade da liquidação da dívida exequenda fundada na 
desconformidade da citação com a certidão de dívida, já que esta indica a dívida como respeitante ao 
ano de 2006 e aquela ao ano de 2008 (conclusão 8ª).

Como bem se sublinha na sentença recorrida tal alegação  - “ilegalidade da liquidação da dívida 
exequenda”  - integrará fundamento de impugnação, nos termos do artº 99º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário e não de oposição.

6.3 No caso subjudice os recorrentes reclamam ainda que foram notificados da dívida exequenda 
em Setembro de 2010 e sendo a divida de 2006 já teria decorrido o prazo de caducidade (artº 45º, n.º 1 
da Lei Geral Tributária).

E que, no entanto e apesar disso, o Mmo. Juiz a quo, entendeu que tal não é fundamento de 
oposição, interpretando, de forma própria o que os recorrentes haviam alegado e levando a uma não 
apreciação de um fundamento válido de oposição

Desde já se adiantará que, nesta, parte lhes assiste razão.
Com efeito já na petição inicial os recorrente invocavam que «foram apenas do apenas notificados 

em Setembro de 2010, de que se encontrava em dívida os valores constantes dos presentes autos (…)” 
e que “nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 45º da Lei Geral Tributária alterada pelo Decreto -Lei 
n.º 16 -A/2002 de 31 de Maio, “(…) o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for 
validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar (…)” art. 11º e 
14º da Petição de Oposição.

É certo que a sua pretensão foi deduzida de forma imperfeita e com evidente incorrecção na 
referência à prescrição.

Porém da análise global daquela peça processual é indubitável que os recorrentes invocam como 
fundamento da sua pretensão a falta de notificação da liquidação dando a conhecer o efeito jurídico 
que pretendem obter que é afinal a extinção da execução.

Ora o artº 204º, n.º 1, alínea b) do Código de Procedimento e Processo Tributário elege como 
fundamento da oposição a falta da notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade, 
desconhecendo -se no caso se foi feita, e em que data, notificação válida da liquidação.
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Tanto basta para que o despacho recorrido tenha de ser revogado, pois é manifesto que foi alegado 
um fundamento admitido no n.º 1 do artigo 204.º do CPPT e o indeferimento liminar só seria legalmente 
conforme, nestes casos, se nenhum dos fundamentos legalmente previstos naquele preceito legal fosse 
invocado pelos oponentes.

Com efeito e como vem afirmando a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo o 
indeferimento liminar só terá lugar quando for de todo em todo impossível o aproveitamento da peti-
ção inicial, isto tendo em atenção que o princípio da pronúncia sobre o mérito se sobrepõe a questões 
formais que não interfiram e ponham em causa o mesmo.

Assim, o despacho de indeferimento liminar só é admissível quando a improcedência da pretensão 
do autor for tão evidente e, razoavelmente, indiscutível, que torne dispensável assegurar o contraditório 
(art. 3.º, n.º 3, do CPC)() e inútil qualquer instrução e discussão posterior, isto é, «quando o seguimento 
do processo não tenha razão alguma de ser, seja desperdício manifesto de actividade judicial»  - cf. neste 
sentido o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 16.05.2012, recurso 212/12, e ainda, entre 
outros, os Acórdãos 766/10 de 12.01.2011 e 765/10 de 24.02.2011, todos in www.dgsi.pt.

Por outro lado é hoje reiterado e uniforme o entendimento, que também sufragamos, de que a 
falta de notificação do acto de liquidação antes de decorrido o prazo de caducidade é fundamento de 
oposição à execução fiscal enquadrável na alínea e) do n.º 1 do artº 204º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário.

E que nos casos em que não foi efectuada notificação da liquidação e foi instaurada execução 
fiscal, se está perante uma situação de ineficácia do acto de liquidação, que constitui fundamento de 
oposição enquadrável na alínea i) do n.º 1 do artº 204º do Código de Procedimento e Processo Tribu-
tário (cf. neste sentido Acórdão 832/08 de 20 de Janeiro de 2010 do Pleno da Secção de Contencioso 
Tributário e, por mais recentes, os acórdãos 02.02.2011, recurso 803/10, de 28/09/2011, recurso 473/11, 
e de 20.06.2012, recurso 378/12, todos in www.dgsi.pt).

Em face do exposto, sendo admissível que a oposição possa cair quer na alínea e) do n.º 1 do 
art. 204º do CPPT quer da alínea i) do mesmo preceito, não pode deixar de incorrer em erro de julga-
mento o despacho da Mmª Juíza “a quo”, quando conclui em sede liminar que a oposição não se funda 
em nenhum dos fundamentos do art. 204º do CPPT.

Manifesto é, pois, que a petição de oposição apresentada pelos ora recorrentes não devia ter sido 
liminarmente rejeitada, já que foi alegado um dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º do 
CPPT, especifica e propriamente o previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT («Falta de 
notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade»), impondo -se a revogação do despacho 
recorrido, que assim o não entendeu, devendo os autos baixarem à primeira instância para que prossigam 
os seus termos, se a tal nada mais obstar.

 7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, Acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido, 
devendo o processo baixar ao Tribunal “a quo” para conhecimento do mérito da oposição deduzida, 
se tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco 
Rothes.

(1) (Cf. neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. I, pag. 
482.) 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Aclaração de sentença. artigos 669.º e 670.º do Código de Processo Civil

Sumário:

Só pode aclarar -se ou esclarecer -se decisão que contenha alguma obscuridade ou 
ambiguidade, sendo que ela será obscura se contiver alguma passagem cujo sentido 
não se compreende e ambígua quando permita interpretações diferentes.
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Processo n.º 405/12 -30.
Recorrente: Imobiliária de Maria Sofia, SA.
Recorrido: Fazenda Púbica.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório  -
1 – Imobiliária de Maria Sofia, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribu-

nal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 31 de Janeiro de 2012, que julgou 
procedente a impugnação por si deduzida contra liquidação oficiosa de Imposto Municipal de Sisa no 
montante de 16.751,00€, para o que apresentou as seguintes conclusões:

I. A sentença proferida pelo Tribunal “a quo” no processo de impugnação versado nestes autos, 
entendeu concluir pela sua procedência cumprindo anular a liquidação em crise, na parte que excede 
o valor de referência constante da escritura (a liquidação impugnada deve ter por base o valor de 
59.800,00€ das fracções e não o 71.280,00€ da avaliação).

II. Porém, não clarificou o meritíssimo juiz “a quo” se, o valor 59.800,00€, representa o valor 
global por que as fracções designadas pelas letras “D” e “E” foram transmitidas e não, como entende 
a Fazenda Pública o valor de cada fracção.

III. Efectivamente, não há na decisão “letra” que possa sustentar interpretação diversa da que 
sustenta a ora Recorrida, de que o valor 59.800,00 €, representa o valor global de transmissão das frac-
ções (de acordo com a escritura), em face da ausência de qualquer expressão a que se pudesse atribuir 
sentido equivalente ao da atribuição do valor de 59.800,00€, por cada fracção.

IV. Pelo que, a reconstituição da legalidade do acto, nos estritos termos do artigo 100.º da LGT, 
objecto de litígio pela Administração Fiscal, merece censura por parte da Impugnante, quando considera 
o valor de 59.800,00€, como sendo o valor de cada fracção, e não o valor global de transmissão das 
duas fracções (apesar de a Administração Fiscal ter uma reprodução da escritura das referidas fracções).

V. Assim, e para a Administração Fiscal, na sentença recorrida, consta que o valor de referência 
para a liquidação de Sisa é o constante da escritura (59.800,00x2x10%=11.960,00€).

VI. A entender -se assim, existe duplicação de colecta, porque o valor global das duas fracções e 
conforme consta na escritura é de 59.800,00€.

VII. Ora, a recorrente concretiza a ambiguidade ou obscuridade, verdadeira e própria, da decisão 
cuja aclaração se pretende, com o presente recurso.

VIII. Por tudo o exposto, só se poderá concluir pela ilegalidade da liquidação reconstituída pela 
Administração Tributária, após a sentença “a quo”.

IX. Como tal, a liquidação estaria inquinada de vício de forma.
X. Invoca a recorrente o vício de falta de fundamentação relativamente à liquidação dos juros 

compensatórios, no acto de liquidação rectificado.
XI. Da liquidação reposta pela Fazenda pública, em consonância com a douta sentença, ora recor-

rida, fixa de quantia exequenda o valor de 11.960,00€ (59.800,00€ x2x10%=11.960,00€) ilegal e não 
consentânea com a Sentença proferida nestes autos, do ponto de vista da Recorrente.

XII. De juros a liquidação restituída assenta no valor de 4.896,04€.
XIII. A liquidação de juros compensatórios viola de forma frontal o disposto no n.º 9 do art.º 35.º da 

LGT, uma vez que não são referidas as disposições legais que legitimam a liquidação de juros com-
pensatórios, nem as operações de cálculo efectuadas para se apurar o montante de juros liquidado, 
nomeadamente a taxa de juro utilizada, sua forma de determinação, contagem e período considerado.

XIV. O que se invoca para os devidos efeitos legais, mormente a verificação de vício de forma 
por falta de fundamentação conforme estabelecem os artigos 77.º e n.º 9 do 35.º da LGT, bem como o 
artigo 125.º do CPA e o artigo 36.º do CPPT.

XV. Em matéria tributária, o dever de fundamentação dos actos decisórios de procedimentos 
tributários e dos actos tributários é concretizado no art.º 77º da LGT.

XVI. Especialmente em matéria de fundamentação de decisões de cálculo de juros compensa-
tórios, o art.º 35.º, n.º 9, da LGT estabelece que «a liquidação deve sempre evidenciar claramente o 
montante principal da prestação e os juros compensatórios, explicando com clareza o respectivo cálculo 
e distinguindo -os de outras prestações devidas».

XVII. Ora, no caso em apreço, constata -se que a liquidação impugnada, e entretanto rectificada, 
não contém qualquer indicação da forma como foram calculados os juros compensatórios, e da norma 
legal que prevê a sujeição a juros compensatórios.

XVIII. Como também constitui jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Administrativo 
aquela que aponta no sentido de que meros juízos conclusivos, sem explicitação da factualidade que 
lhes serviu de base, serem insuficientes para a fundamentação do acto administrativo.

XIX. Praticado um acto sem determinada fundamentação, a apreciação contenciosa da sua lega-
lidade tem de se fazer em face da falta dessa mesma fundamentação.
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XX. Assim, é de concluir que a liquidação de juros compensatórios enferma, neste caso, do apon-
tado vício de falta de fundamentação.

XXI. O vício de falta de fundamentação da liquidação implica a nulidade, por se verificar a falta 
de elementos essenciais do acto 8ª liquidação não contém qualquer indicação da forma como foram 
calculados os juros compensatórios, e da norma legal que prevê a sujeição a juros compensatórios), de 
acordo com as normas apontadas.

NESTES TERMOS e nos demais de direito que, Vossas excelências suprirão, deve o presente 
recurso ser julgado procedente por provado, e, consequentemente, ser ordenada a substituição da 
sentença “a quo” por outra que, aprecie do mérito da impugnação oportunamente deduzida.

Porém, como sempre, V. Exas. farão a sempre costumada JUSTIÇA.
2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Ministério Público não emitiu parecer sobre o mérito do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação –
4 – Questão a decidir
É apenas a de saber se a sentença recorrida enferma de ambiguidade ou obscuridade determinante 

da respectiva aclaração (conclusões I a VII das alegações de recurso).
Nas conclusões seguintes das suas alegações de recurso, alega ainda recorrente a ilegalidade da 

liquidação “reconstituída” pela Administração Tributária após a sentença “a quo” e bem assim a falta de 
fundamentação relativamente à liquidação de juros compensatórios no acto de liquidação “rectificado”, 
peticionando a respectiva nulidade.

Tratam -se, contudo, de questões novas e que não são de conhecimento oficioso, que este Tribunal 
enquanto tribunal de revista nunca pode conhecer “ex novo” pois não são objecto da sentença recorrida, 
e respeitam para além do mais relativas a acto – a liquidação reconstituída  - que não é, pelo menos 
por ora (podendo vir a sê -lo, se for o caso, em execução de sentença a deduzir oportunamente pela 
recorrente), objecto dos presentes autos, não podendo, pois, delas tomar -se conhecimento.

Também o teor do pedido deduzido “a final” pela recorrente se revela incompreensível, pois que 
o mérito da impugnação oportunamente deduzida foi conhecido pelo tribunal “a quo” e em sentido, 
aliás, favorável à pretensão da ora recorrente.

Assim, pelo exposto, restringe -se o objecto do recurso ao pedido de aclaração da sentença.
5 – Na sentença recorrida foram fixados os seguintes factos:
1. A impugnante adquiriu, por escritura realizada em 28 de Maio de 2002, duas fracções autónomas 

designadas pelas letras “D” e “E”, do prédio urbano constituído sob o regime de propriedade horizontal, 
sito no legar da real, em Braga, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o artigo 1988, pelo 
preço de 59.800,00€.

2. À data, a impugnante declarou que as referidas fracções de destinavam a revenda, beneficiando 
da isenção prevista no art. 11º, nº3 do CIRS;

3. Em 27.06.2005 ocorreu a caducidade da isenção;
4. A impugnante foi notificada a 8 de Julho de 2009 pelo Ofício n.º 5883 para solicitar a liquida-

ção da sisa, com a possibilidade de exercer, querendo, nos termos do art.º 60.º n.º 1 alínea c da LGT, o 
direito de audição antes da liquidação, o que não fez.

5. Posteriormente, foi instaurado o auto de notícia por infracção a 11 de Novembro de 2009 e 
foi notificada a Impugnante (Ofício n.º 12712, de 10 de Novembro de 2009 e foi notificada a Impug-
nante (Ofício n.º 12712, de 10 de Novembro de 2009, que veio devolvida, e pelo Ofício n.º 13846, de 
13 de Novembro de 2009, que foi recebido a 16 de Novembro de 2009) para pagamento, no prazo de 
30 dias, do IMS no valor de 14.256,00 euros, de acordo com o art. 16º n.º 1, art. 1150 n.º 5 e art. 116º 
do CIMSISSD e juros compensatórios no valor de 2.495,00 euros, de acordo com o art. 35.º da LGT, 
totalizando 16.751,00 euros;

6. Em 18.01.2010 a impugnante foi citada nos termos do art. 189.º e 190.º do CPPT, altura em 
que foi instaurado o procº de execução fiscal n.º 3425201001001132;

6 – Apreciando
6.1 Do pedido de aclaração da sentença
Nas conclusões I) a VII) das suas alegações de recurso, requer a recorrente a aclaração da sentença 

recorrida, porquanto não clarificou o meritíssimo juiz “a quo” se, o valor 59.800,00€, representa o 
valor global por que as fracções designadas pelas letras “D” e “E” foram transmitidas e não, como 
entende a Fazenda Pública o valor de cada fracção, e não havendo embora na decisão “letra” que 
possa sustentar interpretação diversa da que sustenta a ora Recorrida (sic), de que o valor 59.800,00 €, 
representa o valor global de transmissão das fracções (de acordo com a escritura), em face da au-
sência de qualquer expressão a que se pudesse atribuir sentido equivalente ao da atribuição do valor 
de 59.800,00€, por cada fracção, entende a Administração Fiscal, na reconstituição da legalidade do 
acto, nos estritos termos do artigo 100.º da LGT, que o valor de 59.800,00€, corresponde ao valor de 
cada fracção, e não o valor global de transmissão das duas fracções.
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Precedendo despacho nesse sentido após promoção para o efeito do Ministério Público junto 
deste Supremo Tribunal (fls. 100 e 101 verso dos autos) o Meritíssimo Juiz “a quo” pronunciou -se nos 
seguintes termos (fls. 105 dos autos):

«Os presentes autos desceram do Supremo Tribunal Administrativo para nos pronunciemos sobre 
a aclaração requerida pela Impugnante, nas suas alegações de recurso, a fls. 61/71.

Efectivamente, não se compreende tal pedido de aclaração, porquanto a decisão em crise se pre-
figura por demais clara e evidente.

Na mesma considerou -se procedente a pretensão da Impugnante. Presumir -se -á que esta saberá, 
porventura, o que peticionou…

Por conseguinte, naquela decisão, considerou -se, tal como era peticionado, que o VPT a ter em 
conta, ao contrário do defendido pela A.T., era o da escritura, ou seja os 59.800,00 euros, pelo que nada 
(mais) cumprirá aclarar.

Notifique a recorrente nos termos e para os efeitos previstos no art.º 670.º, n.º 3 do Código de 
processo Civil, ex vi do art.º 2º do CPPT.

Após, uma vez cumprido o acima peticionado e junta aos autos a resposta da recorrente, nos ter-
mos do n.º 4 daquele art.º 670.º do Código de Processo Civil, faça subir os autos ao Supremo Tribunal 
Administrativo.» (fim de citação).

Vejamos pois.
Dispõe o artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do Código de Processo Civil (CPC) que pode qualquer 

das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença o esclarecimento de alguma obscuridade ou 
ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos e o n.º 3 do mesmo artigo que cabendo recurso da 
decisão, o requerimento previsto no n.º 1 é feito na alegação.

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 decisão que contenha alguma obscuridade ou 
ambiguidade, sendo que ela será obscura se contiver alguma passagem cujo sentido não se compreende 
e ambígua 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).

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.

No caso dos autos, não há, como diz a recorrente, “letra” que possa sustentar interpretação 
diversa da que sustenta a recorrente, de que o valor 59.800,00 €, representa o valor global de trans-
missão das fracções (de acordo com a escritura), em face da ausência de qualquer expressão a que 
se pudesse atribuir sentido equivalente ao da atribuição do valor de 59.800,00€, por cada fracção, 
antes o emprego do plural (fracções) sempre que o valor de 59.800,00 € é referido (quer no relatório 
da sentença, a fls. 37, quer no n.º 1 do probatório fixado, a fls. 38, quer ainda no último parágrafo da 
motivação, imediatamente antes da decisão, a fls. 43), inculca a ideia de que este valor corresponde ao 
das duas fracções adquiridas, sendo isso, aliás, o peticionado pelo então impugnante (cfr. a sua petição 
de impugnação, a fls. 5, 6 e 9 dos autos), a quem a sentença recorrida reconhece razão.

É certo é que o valor das fracções é posto em confronto, no último parágrafo da motivação 
(a fls. 43), com o valor da avaliação atribuído a cada fracção (cfr. termo de declaração liquidação 
de SISA a fls. 44 do apenso administrativo), donde poderá resultar, numa leitura menos atenta da 
sentença recorrida, que também o valor de 59.800,00 € se reporta a cada uma das fracções. Alega 
a recorrente, aliás, que é esta a interpretação que a Administração fiscal fez da sentença e, se assim 
for – o que se desconhece pois não há, nem tinha de haver nos presentes autos, qualquer elemento 
relativo à liquidação rectificada –, ter -se -á de concluir que a Administração fiscal interpretou mal 
a decisão, que em passo algum refere que o valor de 59.800,00 € respeita a cada uma das fracções 
adquiridas e não revendidas dento do prazo legal, carecendo essa liquidação supostamente rectifi-
cativa de base jurídica.

O esclarecimento prestado pelo tribunal “a quo” a fls. 105 dos autos, no qual consigna que «(…) 
naquela decisão, considerou -se, tal como era peticionado, que o VPT a ter em conta, ao contrário do 
defendido pela A.T., era o da escritura, ou seja os 59.800,00 euros (…)», que, nos termos do disposto 
no n.º 1 do artigo 670.º do CPC, complementa e integra a sentença recorrida, é suficiente para desfazer 
qualquer suposta ambiguidade de que a decisão padecesse, pelo que nada (mais) cumprirá aclarar, pois 
que o que é claro não carece de ser aclarado.

Conclui -se, deste modo, que não há na sentença recorrida ambiguidade que importe aclarar ou 
esclarecer para lá daquilo que se encontra já aclarado, ou seja, de que o VPT a ter em conta, ao contrário 
do defendido pela A.T., era o da escritura, ou seja os 59.800,00 euros.

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

Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Ro-
thes — Dulce Neto. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Incompetência em razão da hierarquia.

Sumário:

 I — Para determinação da competência hierárquica, à face do preceituado nos arti-
gos 26º alínea b), 38º alínea a) do ETAF e 280º n.º 1 do Código de Procedimento 
e Processo Tributário, 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 — Há necessidade de dirimir questões de facto quando o recorrente invoca factos 
que não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, indiferentes para 
o julgamento da causa.

Processo n.º 429/12 -30.
Recorrente: A…………………………...
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1 – Vem A………………… recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal do Funchal de 6 de Maio de 2011, que julgou improcedente a impugnação judicial 
por si deduzida contra a liquidação de IRS referente ao ano de 2002.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«I. A douta sentença ora em recurso padece de três grandes vícios:
a) Não se pronuncia sobre questões suscitadas pelo impugnante, questões essas cujo conhecimento 

se reputa essencial à boa decisão da causa (omissão de pronúncia);
b) Existe manifesta contradição entre a matéria considerada provada e a decisão final;
c) A fundamentação da douta sentença está em contradição com a decisão, pois naquela elencam -se 

vários acórdãos sobre a aplicação no tempo do DL 202/96 e, nesta, iguala -se a posição do recorrente 
aos factos que deram origem aos mencionados arestos, factos que em nada são semelhantes aos do 
recorrente.

Há violação dos arts 125º CPPT, 659º -2 -3, 660º -2 e 668 -1 -c) -d) CPC.
II. O recorrente submeteu -se a nova junta médica e obteve atestado nos moldes daquele DL, ates-

tado que foi considerado como respeitando «...integralmente todos os requisitos legalmente exigidos e 
constantes do no 5 do artº 44º EBF e dos Decretos -Lei nºs 202/96 e 174/98, respectivamente, de 23 -10 
e 19/07...», incluindo, obviamente, o princípio da capacidade restante.

III. O que o impugnante colocou em crise, foi a ilegalidade da AF em exigir um terceiro atestado 
com data posterior a 03 -06 -2002, arbitrariamente escolhida e não fundamentada, data que, dois anos 
mais tarde veio a saber que se tratava da data do relatório, que ainda nem tinha sido sancionado.

IV. A AF poderia, quanto muito, exigir um atestado à data de 31 -12 -2002, ao abrigo do n.º 7 do 
artº 14º CIRS. Mas, mesmo assim, a jurisprudência não é unânime quanto a essa possibilidade, conforme 
é reconhecido nos acórdãos que serviram de fundamento à decisão da douta sentença em recurso.

V. Além disso, e porque a douta sentença, certamente por Lapso, entendeu que o caso do recorrente 
se assemelhava aos casos dos arestos nela indicados, não apreciou os restantes fundamentos alegados 
pelo impugnante, resguardando -se na excepção do artº 660º - 2 CPC, que não estava verificada, ha-
vendo, quanto a estes, omissão de pronúncia conforme é detalhado no Capítulo VI destas alegações e 
que aqui se dão por integralmente reproduzidas.
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VI. A alínea a) do ponto 5 das Instruções Gerais do Anexo I ao DL 202/96, que, sob a capa de 
instruções, impõe o princípio da capacidade restante, mais não é do que uma norma Limitadora da 
atribuição dos benefícios fiscais, que colide com as garantias dos contribuintes, cuja competência é da 
Assembleia da República. Não tendo o governo obtido a prévia e necessária autorização legislativa, 
houve violação da Constituição  - artºs 106º -2 -3 e 168º -1 -i) CRP.

VII. O modelo de atestado constante do anexo II do ao DL 202/96, ao exigir que a doença seja 
revelada no próprio atestado, viola os artºs 26º, 106º -2 -3 e 168º -1 -b) CRP em vigor ao tempo, tanto 
sob o ponto de vista da inconstitucionalidade orgânica (pois era necessário que o governo obtivesse 
autorização legislativa para fazê -lo), como sob o ponto de vista da inconstitucionalidade material, já 
que essa revelação viola o princípio da reserva da intimidade da vida privada do cidadão. À AF basta-
-lhe saber que o sujeito passivo é ou não deficiente, sem necessidade de que este lhe revele as doenças 
de que padece  - acórdão do TCAS de 10 -07 -2002 (procº 6687/02).

VIII. Houve, ainda, violação dos artºs 18º e 266º CRP e 4º, 5º, 6º e 6º -A CPA violação dos direi-
tos, liberdades e garantias, dos princípios do interesse público, protecção dos direitos e interesses do 
cidadão, da justiça e da confiança legítima.

IX. A revogação implícita do atestado de 06 -04 -99 viola ainda o princípio da igualdade previsto 
no artº 13º CRP, já que em casos de atribuição indevida de benefícios fiscais (supondo que se trataria 
disso para a AF), a AF emanou instruções em sede de Contribuição Autárquica, através do ofício 
circulado n.º 40 042, de 02.05.2001, segundo as quais se trataria de acto constitutivo de direitos que 
não poderia ser revogado. Mas, não agiu de igual forma perante o IRS do recorrente que, na óptica 
da AF, estaria em situação semelhante.

X. O novo modelo do atestado, viola ainda:
 - O artº 80º CCivil  - violação da reserva da intimidade da vida privada;
 - As Bases XIII, no 2 e XIV da Lei 48/90, de 24 -08 (Lei de Bases da Saúde)  - a informação médica 

sobre os doentes é confidencial;
 - O artº 13º, alínea c) do DL 282/77, de 05 -07 (Estatuto da Ordem dos Médicos)  - é dever do 

médico guardar segredo profissional.
XI. O (segundo) atestado médico, emitido ao recorrente, nos moldes do DL 202/96 e a confirmação 

pela AF, após um rigoroso processo de inquérito, como respeitando integralmente todos os requisitos 
legalmente exigidos e constantes do n.º 5 do artº 44º EBF e dos Decretos -Lei nos 202/96 e 174/98, 
respectivamente, de 23 -10 e 19/07...» é um acto constitutivo de direitos, que não pode ser livremente 
revogado pela autoridade que o praticou (ARS) e, muito menos, pela AF que, encapotadamente, o 
pretendeu fazer ao exigir outro atestado com data posterior a 03 -06 -2002, apesar de saber que a ARS 
não tinha revogado ou anulado aquele atestado.

XII. Ao revogar, de forma implícita, despacho de 19 -05 -99 do DGI, que considerou o atestado 
de 06 -04 -99 como respeitando todos os requisitos do DL 202/96, a AF violou ainda o artº 18º CPT 
ao tempo em vigor, pois os actos tributários praticados por autoridade fiscal competente em razão da 
matéria são definitivos quanto à fixação dos direitos dos contribuintes.

XIII. Tal revogação implícita, violou ainda os artºs 266º CRP e artºs 4º, 5º, 6º e 6ºA CPA  - prin-
cípios da prossecução do interesse público, protecção de direitos e interesses dos cidadãos, da justiça 
e da confiança legítima.

XIV. O despacho de 19 -05 -99 enquadra -se no âmbito do artº 68º LGT, pelo que a AF não poderia 
proceder de modo diverso da informação prestada.

XV. Houve violação de direitos adquiridos, pela revogação de um acto constitutivo de direitos que 
não pode ser revogado livremente pela entidade que praticou o acto e, muito menos, por outra entidade 
sem competência para tal  - art.º 12º, n.º 4 do EBF e alínea b) do n.º 1 do art.º 140º CPA.

XVI. E, ainda que tivesse sido revogado pela entidade que praticou o acto (a SRAS), esta teria 
de fazê -lo dentro do prazo estipulado na Lei, que também não foi respeitado  - artºs 138º, 140º, 141º, 
142º CPA.

XVII. Com o mesmo acto de revogação do atestado por parte da AF, esta procedeu de forma 
ilegal, praticando um acto nulo, pois a revogação só pode operar -se por acto da própria autoridade 
que praticou o acto ou seu superior hierárquico, o que não aconteceu  - houve violação do artº 133º-
-1 -2 -b) CPA.

XVIII. E violou ainda os artºs 347º e 369º a 372º CC, porquanto o atestado é um documento 
autêntico dotado de força probatória plena que só pode ser contrariada por meio de prova que mostre 
não ser verdadeiro o facto que dela for objecto, o que a AF não logrou fazer.

XIX. Ao exigir a apresentação de novo atestado, sem fundamentação, a AF praticou um acto 
ininteligível e de conteúdo impossível, violando as seguintes normas  - artº 77º LGT e n.º 1 e alínea c) 
do n.º 3 do artº 133º CPA.

XX. A AF suportou o seu procedimento num hipotético erro de cálculo na atribuição da capacidade 
restante. Porém os novos cálculos feitos no inquérito à actuação das juntas médicas, não consideraram 
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o estatuído no Despacho Normativo n.º 217/78, de 07 -09, que manda considerar o valor máximo dos 
coeficientes quando estes variarem dentro de certo intervalo, para a mesma deficiência.

XXI. Caso tal tivesse sido considerado, os cálculos teriam chegado a um grau de defi-
ciência fiscalmente relevante de 61,75%. Talvez por isso, a SRAS nunca revogou ou anulou o 
atestado, nem notificou o impugnante para audiência prévia, como foi proposto e sancionado 
no relatório.

XXII. O recorrente tem uma incapacidade superior a 60%, o que lhe permite obter os benefícios 
fiscais que a AF entendeu retirar -lhe.

XXIII. Ao aplicar as normas do DL 202/96, cuja inconstitucionalidade foi alegada, bem como ao 
não apreciar as violações dos artºs 13º e 266º da CRP, a douta sentença violou o artº 1º -2 do ETAF, 
que impede essa aplicação.

Nestes termos e nos demais de direito cujo douto suprimento se requer, deve a sentença recorrida 
ser declarada nula e dado provimento à impugnação.»

2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3  – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o douto parecer com o seguinte conteúdo:
A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do 

Funchal, exarada a fls. 208/223, em 06 de Maio de 2011.
A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação judicial deduzida da liquidação de 

IRS do ano de 2002, no entendimento de que a AT podia, nos termos legais, notificar o recorrente 
para apresentar atestado de incapacidade onde se certificasse a invocada incapacidade e, não o 
tendo feito, não pode usufruir dos benefícios fiscais que a lei prevê, pelo que nada há a apontar à 
liquidação sindicada.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 266/271, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 690.º/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

A recorrida Fazenda Pública não contra -alegou.
O STA é competente para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos tribu-

nais tributários de 1ª instância se estiver apenas em causa matéria de direito, conforme estatuído nos 
artigos 26.º/b) e 38.º/a) do ETAF e 280.º/1 do CPPT.

Ora, salvo melhor juízo, o presente recurso jurisdicional não se funda, exclusivamente, em matéria 
de direito, como o próprio despacho proferido a fls. 286 reconhece, pelo que se verifica a excepção de 
incompetência do Tribunal, em razão da hierarquia, que merece imediata e prioritária apreciação, nos 
termos do disposto no artigo 13.º do CPTA e 16.º/2 do CPPT.

Como refere o ilustre Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa’, “Na delimitação da competência 
do STA em relação à dos Tribunais Centrais Administrativos, a efectuar com base nos fundamentos 
do recurso, deve entender -se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito 
sempre que nas conclusões das respectivas alegações, que fixam o objecto do recurso (art. 684.º, n.º 3, 
do CPC), o recorrente pede a alteração da matéria de 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”.

O recurso não tem exclusivamente por fundamento matéria de direito se nas respectivas conclu-
sões se questionar a questão factual, manifestando -se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, 
quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados 
ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por 
relevantes, que porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja 
nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos.

Ora, o recorrente, como fundamento da sua pretensão, além do mais, invoca o facto constante da 
conclusão XII, a saber que tem uma incapacidade superior a 60% (reportada ao ano da liquidação sin-
dicada), do qual pretende retirar consequências jurídicas, no sentido de poder beneficiar dos benefícios 
fiscais que a AT não lhe reconheceu.

Ora, essa factualidade não tem qualquer suporte na decisão recorrida.
Pelo contrário, a sentença recorrida sustenta que o recorrente não prova tal incapacidade, reportada 

ao ano de 2002, uma vez que o recorrente não apresentou o atestado de incapacidade solicitado pela 
Administração Fiscal.

Este STA é, pois, incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso, sendo 
competente para o efeito o TCAS.

O recorrente poderá requerer a remessa do processo ao Tribunal competente, nos termos do es-
tatuído no artigo 18.º/2 do CPPT.

Termos em que deve ser julgada verificada a excepção de incompetência deste STA, em razão 
da hierarquia, para conhecer do presente recurso, por ser competente para o efeito o Tribunal Central 
Administrativo Sul».
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4  – Notificadas as partes do teor deste parecer, veio o recorrente pronunciar -se nos seguintes 
termos:

«1. Ao contrário do que sustenta o Exmº. Senhor Magistrado do Ministério Público, o recorrente 
não pretende que esse Venerando Tribunal se pronuncie sobre matéria de facto.

2. O tribunal a quo deu como provados, na parte que agora se discute, os seguintes factos:
a) «O Atestado de Incapacidade Multiuso, emitido pela Junta Médica de Avaliação de Incapaci-

dades, em 06 -04 -1999 (..) não foi objecto de anulação ou revogação (fls.. 193 dos autos)» — alínea U) 
do probatório.

b) A AT notificou o recorrente para entregar novo atestado com data posterior a 03 -06 -2002, sem 
especificar porque razão o pretendia, nem a razão de ser da escolha dessa data — alíneas H), 1), e J) 
do probatório.

3. A AT não está legalmente habilitada a exigir atestados com a data que entender mais oportuna, 
mas apenas com a data de 31 de Dezembro do ano a que respeita o imposto, em cumprimento do dis-
posto no artº 14º, n.º 7 do CIRS, o que não fez.

4. A estes factos, porque provados, haveria que aplicar o Direito.
5. A aplicação da lei que o tribunal a quo fez sobre estes factos, não foi a correcta, pelo que, quanto 

à conclusão XII, não se vislumbra discussão sobre factos, mas apenas sobre a aplicação do Direito.
6. Porém, se assim não entender esse Venerando Tribunal, requer, desde já, a remessa do processo 

ao tribunal competente, ao abrigo do disposto no artº 18º, n.º 2 do CPPT.»
5 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
Fundamentação:
6 – Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A) Em 17 de Abril de 1997 foi emitida a declaração pela Autoridade de Saúde do concelho do 

Funchal, de fls 26, que se dá por reproduzida para todos os efeitos legais, na qual foi atestado que para 
efeitos do Imposto Único A…………………… sofre de doença que lhe confere uma incapacidade 
definitiva superior a 60% de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades (Decreto -Lei n.º 341/93, 
de 30 de Setembro). Mais foi declarado que o contribuinte é doente desde o ano de 1996.

B) Por oficio n.º 369 -GAB datado de 22 -10 -1998 A…………………. foi notificado para Substi-
tuição da declaração de Incapacidade, nos moldes previstos de acordo com o DL n.º 202/96, de 23 -10 
(fls 27, dos autos):

C) Em 05 -11 -1998 A……………………… enviou ao Director Geral dos Impostos o requerimento 
de fls 28, em resposta ao oficio n.º 369 -GAB, de 22 -10 -98, onde informou que tendo -se dirigido ao 
Centro de Saúde para proceder à substituição da declaração de incapacidade foi informado que, nos 
termos da nova lei teria de ser sujeito a junta médica e que nas Madeira as juntas médicas só se forma-
lizaram a partir de 05 -03 -1998, pelo que os documentos anteriores a essa data não tinham de respeitar 
o estatuído no Decreto Lei 202/96;

D) Em 17 -03 -1999 foi enviada notificação, para o exercício do direito de audição, do ora impug-
nante, do Projecto de decisão da Revogação dos Benefícios Fiscais e revisão Oficiosa das liquidações 
do TRS dos anos de 1996 e 1997, (fls 29 a 31, dos autos);

E) Dá -se por inteiramente reproduzido o Projecto de decisão da Revogação dos Benefícios Fiscais 
proferido em 16 -03 -1999 e, no qual consta com interesse para a decisão da causa:

«1. Tendo sido suscitadas dúvidas quanto à legalidade do direito ao beneficio fiscal a previsto no 
artº 440º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que o sujeito passivo aproveitou em sede do IRS dos anos 
de 1996 e 1997, os Serviços diligenciaram no sentido de esclarecer a situação tributária.

2. Neste âmbito, e de acordo com o disposto no artº 6º do EBF, apreciou -se a regularidade formal 
da Declaração de incapacidade, emitida em 17 de Abril de 1997, pela Autoridade de Saúde do Concelho 
do Funchal, constante do registo n.º 65, Livro 1. da Delegação de Saúde do Funchal.

3. Constatou -se que a declaração de incapacidade que justificou a atribuição do beneficio fiscal 
não obedece aos requisitos formais e materiais exigidos pelo Anexo II do Decreto -Lei n.º 20296, de 23 de 
Outubro, conforme exigência do artº 4º, n.º 2, deste Diploma, nem aos do modelo de anexo aprovado 
pelo Decreto -lei n.º 174/97, de 19 de Julho, que revoga aquele, nos termos do seu artº 30, n.º 1.

4. Tal facto justificou que, em 22.10.98, fosse dirigido ao sujeito passivo o ofício n.º 369 -GAB, 
solicitando que, no prazo de 30 dias, procedesse ao envio, de um atestado médico de incapacidade 
que cumprisse os requisitos legalmente exigíveis.

5. Em resposta datada de 05.11.98. o sujeito passivo vem informar, entre outras questões, que 
tendo -se dirigido ao Centro de Saúde do Bom Jesus com o objectivo de proceder à substituição da 
declaração de incapacidade pelo atestado médico de incapacidade, foi esclarecido que teria de se 
submeter a uma junta médica o que, contudo, não era necessário visto que a declaração de incapaci-
dade tinha sido validamente emitida, uma vez que os requisitos constantes do Decreto - lei n.º 202/96 
de 23/10/96, só foram cumpridas naquela Delegação de Saúde depois de 05.03.98.



2748

6. Com o objectivo de esclarecer o assunto, através do ofício n.º 420 -GAB de 27.11.98, foram 
solicitados ao Director da Delegação de Saúde do Funchal esclarecimentos no sentido de determinar 
quais os fundamentos que terão justificado a emissão da declaração de incapacidade do sujeito passivo. 
Tal informação visava, por um lado, dar cumprimento a um dos requisitos do anexo II do Decreto -Lei 
n.º 202/96, de 23 de Outubro ou do anexo ao Decreto -Lei n.º 174/97 de 19 de Julho e, por outro, de-
terminar se a causa da incapacidade era fiscalmente relevante.

7. A resposta dada pela Autoridade de Saúde do Funchal, constante do oficio n.º 1701. de 28.12.98, 
sem nada adiantar, confirma o alegado pelo sujeito passivo ou seja, a validade do atestado, face aos 
procedimentos à data aplicáveis pela Delegação de Saúde do Concelho do Funchal.

8. Face ao exposto, e considerando que:
a) a declaração de incapacidade do sujeito passivo, emitida em 17.04.97, não respeita os requi-

sitos legais constantes do anexo II ao Decreto -lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, à data em vigor, não 
podendo, como tal, ser aceite como documento fiscalmente relevante de incapacidade, para efeitos do 
disposto no artº 44º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, designadamente do seu n.º 5;

b) solicitada a colaboração quer do sujeito passivo, quer da Delegação de Saúde do Concelho 
do Funchal, não foi emitido nem apresentado um atestado médico de incapacidade nos termos formais 
do anexo II do Decreto -Lei n.º 202/96 de 23 de Outubro ou, pendendo à data dos pedidos feitos pela 
Direcção -Geral dos Impostos, um atestado médico de incapacidade que obedecesse aos requisitos 
de forma constantes do anexo ao Decreto -lei n.º 174/97, de 19 de Julho, conforme o disposto no seu 
artº 3º, e que veio alterar o anterior;

determino a revisão oficiosa das liquidações do IRS do anos de 1996 e 1997 do sujeito passivo, 
no sentido de corrigir a situação declarada de deficiente, que não pode ser considerada face às irre-
gularidades formais não supridas constantes da declaração emitida em 17.04.97, pela Delegação de 
Saúde do Concelho do Funchal».

F) Por oficio n.º 225 -GAB, datado de 07 -06 -1999, sob o assunto Prova de deficiência fiscalmente 
relevante, foi o ora impugnante notificado nos termos seguintes (fls 32, dos autos):

«Para conhecimento de Vª Exª informa -se que por despacho do Exmº Director -Geral de 19 de Maio 
último, foi sancionado o entendimento de que o atestado médico emitido em 6/4/99 pela Sub -Região 
de Saúde do Funchal, de que foi enviada cópia, respeita integralmente todos os requisitos legalmente 
exigidos e constantes do n.º 5 do artº 44º do EBF e dos Decretos -Lei nºs 202)96 e n.º 174/98, respec-
tivamente, de 23/10 e 19/7 e dada a provada impossibilidade de ter sido emitido anteriormente, faz 
prova capaz dos benefícios fiscais invocados em sede de IRS relativamente a 1996 e 1997».

G) Foi realizada inspecção à actuação da junta médica de Avaliação de Incapacidades, tendo sido 
elaborado Relatório Final, no Processo de Inquérito n.º 1/2002, em 2003 cf. Certidão de fls 42 a 44, que 
se dá por reproduzida para todos os efeitos legais, onde se concluiu pela existência de erro no processo 
de cálculo das incapacidades do impugnante (fls 132 a 185, dos autos);

H) Por oficio n.º 4330, datado de 04 -07 -2003 foi o impugnante notificado nos seguintes termos 
(fls. 34, dos autos):

«Fica V.Exa por este meio notificado para no prazo de trinta dias exibir nesta Direcção de Finanças 
atestado médico com data posterior a 2002/06/03, comprovativo do grau de invalidez permanente indi-
cado nas declarações de IRS, por se ter concluído no processo de inquérito à actuação da Junta Médica 
de Avaliação de Incapacidades que terá havido erro na avaliação do grau de incapacidade».

1) Em 07 -08 -2003 o impugnante solicitou a clarificação do ofício no 4330, por entender ser 
ininteligível (fls. 35, dos autos);

J) Por oficio n.º 5373, datado de 12 -08 -2003, a DGI enviou resposta ao requerimento de clarifi-
cação referido no ponto anterior (fls. 36, dos autos):

«Em resposta ao V/ requerimento apresentado nesta Direcção de Finanças, em 07.08.03, versando 
sobre o assunto em epígrafe, vem a administração fiscal, por este meio e ao abrigo dos princípios gerais 
de direito que por si impendem, previstos, nomeadamente, no art.º 103º, números 2 e 3 da Constituição 
da República Portuguesa e no art.º 55.º e seguintes da Lei Geral Tributária (doravante designada abre-
viadamente por LGT) aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 17. 12, indicar, inequivocamente, que 
não se vislumbra qual o motivo ou motivos para V. Ex.a se ter pronunciado sobre o n/ oficio n.º 4330, 
de 04.07.03, tendo -o identificado como ininteligível.

Releva fazer referência ao facto de que a razão de ser subjacente a tal oficio tinha -lhe sido 
notificada, anteriormente e nas mesmas condições, relativamente aos exercícios de 1997 a 2001, in-
clusive. De facto, foi V. Ex.a notificado, pelo n/ oficio acima referenciado, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos 14º, 0 4 e 59º, números 1, 2 e 3 todos da LGT; 6.º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais (doravante designada abreviadamente por EBF) aprovado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 
01.07.; 39º, números 3 e 5 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 433/99, de 26.10. e 128º, n.º 1 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442 -A/88, de 30. 11., para apresentar, nesta Direcção de 
Finanças, atestado médico de incapacidade, com data posterior a 03.06.02, comprovativo do grau de 
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invalidez permanente por si indicado na declaração de rendimentos (60%) referente ao ano de 2002, 
passível de obtenção de obtenção de benefícios fiscais, à luz do estatuído no art.º 16º. n.º 1, alínea a) 
do EBF, dado o facto público de ter ocorrido um processo de inquérito à actuação da Junta Médica 
de Avaliação de Incapacidades, mandado instaurar pela Secretaria Regional dos Assuntos Sociais da 
Região Autónoma da Madeira, no âmbito do qual se concluiu ter havido erro na avaliação do grau 
de incapacidade de V. Ex.a, atento ao disposto nos Decretos -Lei números 341/93, de 30.09; 202/96, 
de 23.10 e 174/97, de 19.07.

Findo o prazo que lhe foi concedido pelo n/ oficio n.º 4330, de 04.07.03, para comprovar o grau 
de incapacidade mencionado na sua declaração de IRS, relativa ao ano de 2002, fica V. Ex.a sujeito 
aos condicionalismos previstos na lei, nomeadamente, à perda do beneficio fiscal, conforme previsto 
nos artigos 12º, n.º 4 e 14º. n.º 4 ambos do EBF.»

K) Em 15 -08 -2003 o impugnante enviou novo requerimento solicitando em suma, que não vis-
lumbra o motivo para a apresentação de novo atestado médico e requerendo a notificação das razões 
de facto e de direito que leva a AT a exigir novo atestado (fls. 37, dos autos);

L) Por oficio n.º 6237, datado de 29 -09 -2003 foi o impugnante notificado (fls 38, dos autos):
Em resposta ao requerimento apresentado por V. Ex.a. em 15/09(03, do qual se junta cópia sim-

ples ao presente, e atento ao teor do n/ oficio n.º 5373. de 12.0803, cujo teor se mantém na integra, 
a administração fiscal vem, por este meio. esclarecer que considera -o perfeitamente notificado das 
razões, quer de facto, quer de direito, pelas quais se solicitou a apresentação de atestado médico nos 
termos e relativamente ao exercício fiscal já anteriormente indicados pelo oficio acima mencionado e 
vem, igualmente, enviar -lhe cópia simples da certidão do teor do relatório final do processo de inqué-
rito à actuação da Junta Médica, na parte que a si diz respeito, anteriormente remetida a V. Ex.a pelo 
n/oficio n.º 10, confidencial, do Gabinete do Director, datado de 16.07.02».

M) Em 26 -09 -2003 o impugnante requereu novamente esclarecimentos em resposta ao ofício 
n.º 6237 (fls. 45, dos autos);

N) Por oficio n.º 6697, datado de 14 -10 -2003 a AF respondeu (fls. 46, dos autos);
O) Em 17 -10 -2003 o impugnante enviou novo requerimento à AF (fls. 48, dos autos);
P) Por ofício datado de 30 -10 -2003 a AF respondeu ao requerimento referido no ponto anterior 

(fls. 49, dos autos);
Q) Pela Ordem de Serviço n.º T02813, datada de 14 -10 -03  - PNAIT  - 31.107 foi o impugnante 

sujeito a uma inspecção tributária relativo a IRS do ano de 2002 (fls. 53, dos autos);
R) Em 14 -11 -2003 o impugnante foi enviada notificação para o exercício do direito audição so-

bre as conclusões do relatório de inspecção relativo ao ano de 2002, sendo seguinte o teor do mesmo 
(fls. 53 e 54, dos autos):

1 - INFORMAÇÃO
1 - O Contribuinte em apreço na Declaração de Rendimentos a que alude o artº 57 do CIRS, 

referente ao ano acima referido, mencionou ter um grau de invalidez permanente igual ou superior 
a 50%;

2 A determinação do grau de incapacidade declarada, resulta do somatório de percentagens 
de deficiência enquadráveis em diversos itens do Capítulo 1 da Tabela Nacional das Incapacidades, 
aprovada pelo Dec. Lei 341/93, de 30 de Setembro

3 Acontece que, face a uma acção inspectiva à actuação da Junta Médica de Avaliação de Inca-
pacidades e em conformidade com o Oficio n 24.458 de 26/06/03 da Divisão de Acompanhamento de 
Projectos informáticos Direcção de Serviços do IRS, concluiu -se que houve erro no processo de calculo 
das incapacidades, referente a doentes com dois ou mais coeficientes parciais, situação enquadrável 
ao sujeito passivo em análise;

4. Face ao exposto no ponto anterior, foi o contribuinte devidamente notificado em 08 do mês de 
Julho findo, para no prazo de 30 (trinta) dias exibir, na Direcção de Finanças da R A Madeira, atestado 
médico, com data posterior a 03 de Junho de 2002. comprovativo do grau de invalidez permanente 
indicado na citada declaração de IRS o que, até à presente data, não foi cumprido pelo notificado

5 No entanto, o contribuinte enviou aos Serviços da Direcção de Finanças da Região Autónoma 
da Madeira, requerimentos em 07 -02 -03, 15 -09 -03, 26 -09 -03 e 20 -10 -03 a solicitar diversos esclare-
cimentos, que lhe foram dados através dos ofícios ns. 5373, 6237, 6697 e 7186 datados de 12 -08 -03. 
19 -09 -03, 14 -10 -03 e 30 -10 -03, respectivamente (Anexa -se cópias dos requerimentos e ofícios  - Anexos 
de 1 a 8).

6. Do exposto conclui -se que o contribuinte, incorreu numa inexactidão na declaração de IRS 
referida, ao mencionar na mesma ser portador de um grau de invalidez permanente igual ou superior 
a 60% beneficiando por isso, indevidamente, dos inerentes benefícios previstos no artº 16º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais,

7 Que os benefícios indevidamente considerados, resultantes da inexactidão declarativa acima 
referida, influenciou a determinação do rendimento colectável. para menos, no montante de 13504,76 
Euros, uma vez que, considerando os dados mencionados pelo contribuinte, foi apurado o rendimento 



2750

colectável no montante de 8205560 euros e, não considerando o referido grau de invalidez, foi apurado 
um rendimento colectável de 95560, 36 euros.

II - PENALIDADES
A conduta fiscal do contribuinte consubstancia infracção do determinado nos artºs 25º, 57º e 

79º, todos do CI.R S. e artº 16º do Estatuto dos Beneficies Fiscais, que é punível pelo artº19 do RGIT 
aprovado pela lei 15/2001 de 05 de Junho.

Para efeitos de graduação de coima, informa -se ainda que o contribuinte já foi fiscalizado em 
09 -09 -2002, em sede de IRS, aos anos de 1997 a 2001, pelo mesmo motivo, nunca tendo apresentado 
o Atestado Medico nos termos solicitados (com data posterior a 03 -06 -2002).»

S) O impugnante exerceu o direito de audição e, em 09 -12 -2003 foi elaborado o relatório final 
(processo administrativo apenso);

T) O relatório de inspecção, com as alterações ao rendimento líquido, foi notificado em Dezembro 
de 2003 (processo administrativo);

W) Em 23 -12 -2003 foi efectuada liquidação relativa ao ano de 2002, com data limite de pagamento 
em 09 -02 -2004 (fls. 25, dos autos);

U) O Atestado de Incapacidade Multiuso, emitido pela Junta Médica de Avaliação de Incapacidades, 
em 6 de Abril de 1999 e entregue para efeitos fiscais, a A……………………………, que padecia de 
erro manifestamente grosseiro  - erro material na aplicação do principio da capacidade restante  -, não 
foi objecto de anulação ou revogação (fls. 193, dos autos);

X) O Atestado médico referido no ponto anterior indicou ser o impugnante portador de um grau 
de incapacidade de 65% (Relatório Final da Inspecção à junta médica (fls. 120 e ss, dos autos);

Y) A presente impugnação deu entrada em 5 de Maio de 2004 (carimbo aposto no rosto de fls. 1, 
dos autos).

6.1 De direito: questão previa da incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão 
da hierarquia.

Importa a título prévio decidir da competência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal 
para conhecer do presente recurso, questão essa suscitada no parecer do Exmº Procurador -Geral Ad-
junto a fls.292/293 dos autos, o qual conclui que o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria 
de direito sendo o Supremo Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia, para o seu 
conhecimento e competente o TCA Sul.

A competência em razão da hierarquia integra pressuposto processual relativo ao Tribunal, cons-
tituindo requisito de interesse e ordem pública devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder 
o de qualquer outra matéria – cf. artigos 16º n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA.

Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26º alínea b) e 38º alínea a) do ETAF e 280º n.º 1 
do CPPT  - à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete apenas 
conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com exclusivo 
fundamento em matéria de direito, Sendo que aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por 
sua vez conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com excepção dos 
referidos na alínea b) do n.º 1, do citado art. 26.º do referido Estatuto.

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, desde 
que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa.

Como se disse no Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 26.04.2012, recurso 1088/11, 
«para determinação da competência hierárquica, à face do preceituado nos artigos 26º alínea b), 38º 
alínea a) do ETAF e 280º n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, 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».

Ora como bem refere o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, 
o recorrente invoca, como fundamento da sua pretensão, além do mais, o facto constante da conclusão 
XII, a saber que tem uma incapacidade superior a 60% (reportada ao ano da liquidação sindicada), do 
qual pretende retirar consequências jurídicas, no sentido de poder beneficiar dos benefícios fiscais que 
a AT não lhe reconheceu.

Trata -se de facto invocado como fundamento da pretensão do recorrente que não encontra suporte 
na factualidade dada como provada na sentença recorrida, e que, em abstracto, tem evidente relevância 
para o julgamento da causa.

Ao invés resulta do probatório (conclusão G) que foi realizada inspecção à actuação da junta 
médica de Avaliação de Incapacidades, tendo sido elaborado Relatório Final, no Processo de Inqué-
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rito n.º 1/2002, onde se concluiu pela existência de erro no processo de cálculo das incapacidades do 
impugnante.

Concluindo -se também, em sede de matéria de facto, que o atestado de incapacidade multiuso, 
emitido pela Junta Médica de Avaliação de Incapacidades, em 6 de Abril de 1999 e entregue para efei-
tos fiscais, a A……………………………., padecia de erro manifestamente grosseiro — erro material 
na aplicação do principio da capacidade restante  -, não tendo sido objecto de objecto de anulação ou 
revogação (cf. conclusão U do probatório)

Dá -se, pois, por provada a existência de erro no processo de cálculo das incapacidades do impug-
nante, com evidente relevância para o julgamento da causa, facto esse que a recorrente omite na sua 
resposta à questão prévia suscitada pelo Exmº Magistrado do Ministério Público (cf. ponto 2, alínea a) 
de fls. 247) e que, ademais, é posto em causa pela conclusão XII das alegações recurso.

Ocorre, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso, 
também, matéria de facto – como, aliás, era também já reconhecido no despacho de sustentação de 
fls. 286  - e não exclusivamente matéria de direito, será competente para dele conhecer o Tribunal Cen-
tral 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.

7  – DECISÃO
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, declarando -se 
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Sul (Secção do Contencioso Tributário), 
para o qual se ordena a remessa dos autos, conforme o já requerido a fls. 298.

Custas pelo recorrente

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de facto. 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 ou sua omissão indevida) 
só podem ser apreciados pelos tribunais com poderes no domínio da fixação da 
matéria de facto.

Processo n.º 500/12 -30.
Recorrente: SONAECOM -Serviços de Comunicações, S.A.
Recorrido: Município do Fundão.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo.

1 – RELATÓRIO
A sociedade comercial “Optimus — Telecomunicações, SA”, contribuinte fiscal n.º 503922692, 

deduziu impugnação judicial contra “liquidação de taxas pelo município de Fundão no valor de 25.000€ 
por ano pela emissão de autorização de funcionamento de 5 infra -estruturas de suporte de radiocomu-
nicações”.

Por sentença de 23 de Fevereiro de 2011, o TAF de Castelo Branco, julgou improcedente a im-
pugnação judicial, absolvendo o Município do Fundão da instância. Reagiu a ora recorrente, Sonaecom-
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-Serviços de Comunicações SA (na qual foi incorporada por fusão a sociedade inicialmente impugnante) 
interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:

A. Dos autos resulta que a Câmara Municipal do Fundão (CMF), por comunicação de 05/08/2004, 
comunicou à Recorrente a deliberação de autorização do “funcionamento das infra -estruturas de suporte 
de radiocomunicações, mediante o pagamento da respectiva taxa administrativa, por infra -estruturas e 
com carácter anual, prevista na Tabela de Taxas e Licenças deste Município” e que, “logo que liquidado 
o montante supra referido, o Município do Fundão emitirá a competente autorização prevista na lei 
 - Decreto -Lei 11/2003, de 18 de Janeiro”.

B. Como o valor das taxas referidas não figurava na comunicação em causa, a Recorrente solicitou 
que o mesmo lhe fosse informado, pelo que, em resposta, a CMF veio indicar ser “o que consta na 
tabela de taxas do Regulamento Municipal deste Município”, do qual juntou cópia.

C. A Recorrente ficou então a saber que teria de pagar € 25.000,00 (€ 5.000,00 por cada uma das 
infra -estruturas).

D. Pois bem: ao contrário do decidido, é óbvio que actuação da CMF, ainda que distribuída por 
dois momentos sucessivos, consubstancia um acto tributário de liquidação: por um lado, ficou decidido 
que a Recorrente só poderia iniciar a instalação das infra -estruturas em causa se pagasse a taxa em 
crise: a autorização foi deliberada “mediante o pagamento da respectiva taxa administrativa”, pelo que 
“o Município do Fundão emitir[ia] a competente autorização prevista na lei  - Decreto -Lei 11/2003, de 
18 de Janeiro” “logo que liquidado o montante supra referido”.

E. Quanto ao valor concreto, a CMF também foi suficientemente clara para que a Recorrente 
percebesse que deveria pagar € 5.000,00 por cada infra -estrutura.

F. O acto impugnado é, pois, sem margem para dúvidas, uma acto de fixação da matéria colectável 
e do montante específico a pagar, pelo que não há -de ser tratado de outra forma que não como um acto 
tributário de liquidação.

G. A Lei das Comunicações Electrónicas procedeu 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.

H. Foi pois intenção do legislador  - português e europeu  - promover e incentivar o desenvol-
vimento de redes de comunicações electrónicas, para tal assegurando que não fosse possível onerar 
tributariamente a actividade dos respectivos operadores para lá do que se revelasse estritamente ne-
cessário. Por essa razão, na Lei das Comunicações Electrónicas, mais concretamente nos artigos 105º 
e 106º, foi expressamente previsto um catálogo fechado de taxas que podem incidir sobre a actividade 
dos operadores.

I. Quanto à instalação de infra -estruturas de suporte à actividade das empresas de comunicações 
electrónicas, prevê -se apenas a possibilidade de aplicação de uma taxa de direitos de passagem, quando 
em causa estejam, tão -só, a implantação, a passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e 
demais recursos das empresas do sector dos domínio público e privado municipal.

J. Esta orientação foi entretanto mantida no Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, que esta-
belece o regime jurídico aplicável à construção de infra -estruturas aptas à actividade das comunicações 
electrónicas (cfr. os artigos 12º, 13º e 34º).

K. Ora: resulta do enquadramento jurídico vigente que, relativamente às infra -estruturas de 
suporte à actividade de comunicações electrónicas, a lei permite apenas a aplicação de uma taxa que 
seja a remuneração ou contrapartida dos direitos de passagem sobre o domínio público e privado mu-
nicipal, sendo que essa taxa tem de revestir concretamente o figurino da taxa municipal de direitos de 
passagem sujeita aos princípios elencados e desenvolvidos no artigo 106º da Lei das Comunicações 
Electrónicas.

L. Aliás, uma vez que o que a lei estatui é que a única taxa que pode ser cobrada é uma taxa de 
direitos de passagem (só uma e só nesse figurino legal específico), o facto de a taxa de direitos de 
passagem ter ou não sido liquidada é totalmente irrelevante para a aplicação do direito: se a taxa que 
tiver sido liquidada não é uma taxa de direitos de passagem conforme com o regime do artigo 106º da 
Lei das Comunicações Electrónicas, a mesma é ilegal.

Termos em que deve ser por V. Exas. ser dado provimento ao presente recurso, com a anu-
lação da Sentença recorrida.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
FUNDAMENTAÇÃO
1.A recorrente deduziu impugnação judicial contra um alegado acto tributário de liquidação de 

taxas pela emissão de autorização de funcionamento de 5 infra -estruturas de suporte de radiocomuni-
cações (petição inicial fls.2)
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Sufraga -se o entendimento vertido na decisão impugnada sobre a inexistência na ordem jurídica 
do acto de liquidação impugnado, consistente numa operação de quantificação da prestação tributária e 
de determinação do respectivo sujeito passivo, no contexto dos factos concretos que antecederam e se 
sucederam à apresentação da impugnação judicial, que se passam a enunciar por ordem cronológica:

 - em oficio expedido na sequência de reunião da Câmara Municipal o município do Fundão co-
municou à recorrente a intenção de futura liquidação da taxa, antecedendo a emissão de autorização 
(doc.fls.13)

 - na sequência do ofício a recorrente solicitou ao Presidente da CM Fundão a notificação sobre o 
valor das taxas a liquidar no âmbito do processo de autorização municipal (doc. fls. 18)

 - em resposta o município informou que o valor das taxas a liquidar constava da tabela de taxas 
do Regulamento Municipal (doc.fls.15) -a solicitação do tribunal o município do Fundão expressamente 
declarou a inexistência de qualquer liquidação de taxas, no âmbito do DL n.º 11/2003, 18 Janeiro (doc.
fls.40)

2.Neste contexto:
a) a impugnação judicial tem por objecto um acto tributário inexistente
b) está prejudicada a apreciação da questão da legalidade da alegada liquidação das taxas
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada.
Neste STA por iniciativa do Relator as partes foram notificadas do teor do despacho de fls. 150 e 

151 para se pronunciarem, querendo, sobre a possibilidade de declaração de incompetência em razão 
da hierarquia, sendo que nada disseram.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
2  -1 O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade subordinada a números 

da nossa iniciativa:
Com relevo para a decisão a proferir dá -se como provado:
1) Por ofício emitido pela Câmara Municipal do Fundão em 05/08/2004, e subordinado ao assunto 

“Instalação e Funcionamento de Suporte de Estações de Radiocomunicações” comunicou à autora que: 
“esta Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 3 do corrente mês, deliberou autorizar o funcio-
namento das infra -estruturas de suporte de radiocomunicações, já instaladas neste concelho, mediante o 
pagamento da respectiva taxa administrativa, por infra -estruturas e com carácter anual, prevista na Tabela 
de Taxas e Licenças deste Município. Logo que seja liquidado o montante supra referido, o Município 
do Fundão emitirá a competente autorização prevista no Decreto -Lei 11/2003, de 18 de Janeiro.”

2) Por oficio datado de 25/08/2004 comunica com referência ao assunto Pedido de Autorização 
Municipal para as infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicações instaladas no concelho 
do Fundão que “Com referência ao assunto em epígrafe, cumpre -me informar V. Exa que o valor das 
taxas a liquidar no âmbito do Processo de Autorização Municipal supra mencionado é o que consta na 
tabela de taxas do Regulamento Municipal deste Município do qual se junta cópia”. Do capítulo III, 
ponto 5 referente a Estações ou antenas transmissoras de sinal por ano e por cada consta o valor de 
5.000 euros.

3) A Câmara Municipal do Fundão tomou deliberação em reunião de 3 de Agosto de 2004 com 
o seguinte teor:

“Considerando que o Dec -Lei n.º 151 -A/2000, de 20/07, estabeleceu o regime aplicável ao li-
cenciamento de redes e estações de radiocomunicações; Considerando que, nos termos do art. 20º do 
mesmo diploma, a instalação de estações de radiocomunicações e respectivos acessórios carecem de 
autorização da autarquia sem que este procedimento tivesse sido regulamentado,

Foi publicado o Decreto -Lei 11/2003, de 18 de Janeiro, que pretende dar resposta ao vazio legis-
lativo relativo à autorização para a instalação e funcionamento de infraestruturas de suporte de estações 
de radiocomunicações, tendo em conta a natureza atípica e específica das mesmas.

No âmbito deste último diploma foram contempladas as situações que respeitam à existência 
de infra -estruturas de suporte de radiocomunicações já instaladas sem que tenha havido deliberação 
municipal favorável  - art. 15º.

E, no cumprimento do disposto neste diploma legal, veio o operador Optimus  - Telecomunica-
ções, SA, (...) requerer a competente autorização municipal, para o que instruiu e entregou nos serviços 
municipais um processo (...).

Assim, nos termos do acima exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere autorizar o 
funcionamento das infra -estruturas de suporte de radiocomunicações do operador Optimus  - Telecomu-
nicações, SA, já instaladas no Município do Fundão, em conformidade com o disposto no Decreto -Lei 
11/2003, de 18 de Janeiro”.

4) Em 04/01/2005 a autora apresenta petição inicial que deu origem aos presentes autos invocando 
no art. 8º da mesma que “foi notificada (em 30 de Setembro de 2004) de que o valor daquelas taxas 
era o constante da rubrica 5 do capítulo III daquela Tabela, respeitante à “Ocupação da via pública 
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de terrenos municipais ou do domínio público” ou seja, 5.000€ por ano e por cada Estação ou antena 
transmissora de sinal.”

MATÉRIA NÃO PROVADA
a) Não resultou provada a existência de acto tributário de liquidação de taxas referido no art. 9º.
b) Não resultou provada a data da notificação do ofício datado de 25/Agosto/2004. Não se pro-

varam outros factos vertidos na petição inicial que resultarão inócuos perante a decisão a proferir e, de 
que aliás não foi produzida qualquer prova.

3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF. de Castelo Branco, julgou improcedente a impugnação judicial por 

entender que (destacam -se apenas os trechos da decisão mais significativos):
(…)MATÉRIA DE DIREITO
Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, 

sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras: art. 660º, n.º 2 do CPC, 
ex vi do art. 2º, alínea f) do CPT.

Questão a decidir: da inexistência de acto tributário.
7.1.
DO INEXISTENTE ACTO TRIBUTÁRIO
Prevê o art. 9º da LGT que todos os actos em matéria tributária que lesem direitos ou interesses 

legalmente protegidos são impugnáveis ou recorríveis nos termos da lei. O art. 95º do mesmo diploma 
legal vai no mesmo sentido enunciando que o interessado tem o direito de impugnar ou recorrer de todo 
o acto lesivo dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. Esclarecendo no seu n.º 2, alínea a) 
que podem ser lesivos a liquidação de tributos.

Nos termos do disposto no art. 97º, nº1, alínea a) do CPPT, “O processo judicial tributário com-
preende a impugnação da liquidação dos tributos”.

Ora, o acto de liquidação é entendido como a operação de determinação em concreto do sujeito 
passivo tributário e da quantificação do tributo.

Da enunciada noção e do seu confronto com a matéria assente resulta que o acto de que coube 
impugnação pela autora não constitui um acto tributário susceptível de impugnação nos termos da 
legislação aplicável porquanto o que é colocado em crise é a comunicação da autorização concedida e 
o teor de um regulamento do município e de uma tabela anexa ao mesmo de onde constam os valores 
das taxas a cobrar por tal entidade.

Não existe verdadeiramente acto de liquidação impugnável pois que da comunicação não consta 
o valor concretamente devido pela autora e o limite do prazo para o seu pagamento em ordem a que 
possa legitimamente invocar lesão de um direito, bastando -se a comunicar os valores fixados para a 
operação autorizada em reunião da Câmara Municipal do Fundão.

Do que afinal veio a autora impugnar foi uma intenção abstracta de quantificação das taxas devidas 
pela ocupação solicitada e não de uma liquidação.

Assim, verificando -se inexistir acto tributário de que caiba apreciar julga -se a impugnação im-
procedente.

(….)
DECIDINDO NESTE STA:
O Tribunal a quo absolveu da instância o Município do Fundão, por:
“MATÉRIA NÃO PROVADA
Não resultou provada a existência de acto tributário de liquidação de taxas referido no art. 9º.”
Nas conclusões das suas alegações a recorrente afirma:
“D. Pois bem: ao contrário do decidido, é óbvio que actuação da CMF, ainda que distribuída por 

dois momentos sucessivos, consubstancia um acto tributário de liquidação (…)” e ainda,
“F. O acto impugnado é, pois, sem margem para dúvidas, um acto de fixação da matéria colec-

tável e do montante específico a pagar, pelo que não há -de ser tratado de outra forma que não como 
um acto tributário de liquidação. (…)”

Nos termos em que o recurso vem fundamentado, desde logo, se levanta a questão da competência 
deste Tribunal para dele conhecer, isto porque, a recorrente entende que devia ter sido decidido que está 
provado a existência de acto de liquidação de taxas, ao contrário do que foi decidido pelo Tribunal a 
quo. Neste sentido e por todos o Acórdão deste Supremo Tribunal, de 26 de Abril de 2012, proferido 
no Proc. n.º 236/12, em que se refere:

“conforme é jurisprudência pacífica, há necessidade de dirimir questões de facto quando o recor-
rente suscita a suficiência ou insuficiência da prova produzida quando defende que os factos levados 
ao probatório não estão provados, quando diverge das ilações de facto que deles se devam retirar, e 
quando invoca factos que não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, indiferentes 
para o julgamento da causa.” E mais à frente, “ora Recorrente, insiste que nunca foi citada para es-
sas execuções, isto é, invoca factos que não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, 
indiferentes para o julgamento da causa, tanto basta para se concluir que o recurso não tem por 
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fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo, por isso, competente para o seu conhecimento 
o Tribunal Central Administrativo.”.

Da mesma forma no caso dos autos a recorrente invoca que devia ser dado como provado que 
houve um acto de liquidação de taxa e o Tribunal a quo disse expressamente que esse facto não tinha 
ficado provado. E, ainda que se entenda que o conceito de liquidação encerra em si próprio uma defi-
nição jurídica esta não deixa de ser também o acto pelo qual se quantifica o tributo que deve pagar um 
contribuinte. Fundamentar um acto tributário consiste na indicação dos factos e das normas jurídicas 
que o justificam, na exposição das razões de facto e /ou de direito.

Concluímos pois que saber se um determinado acto tributário de liquidação existe ou não, é matéria 
de facto. Questiona -se portanto matéria de facto nos presentes autos.

Ora, este Supremo Tribunal apenas tem competência para conhecer de decisões dos tribunais 
tributários quando estiver em causa matéria exclusivamente de direito (cfr. art. 26º, alínea b) do ETAF, 
aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 4 -A/2003, de 19 de Feve-
reiro, 107 -D/2003, de 31 de Dezembro, 1/2008, de 14 de Janeiro, 2/2008, de 14 de Janeiro, 26/2008, 
de 27 de Junho, 52/2008, de 28 de Agosto, 59/2008, de 11 de Setembro, Decreto -Lei n.º 166/2009 de 
31 de Julho e Lei n.º 55 -A/2010 de 31 de Dezembro e n.º 1 do artigo 280º do CPPT).

Pelo exposto, este Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão da hierarquia, para 
conhecer do presente recurso, indicando -se nos termos do artº 18º n.º 3 do CPPT o Tribunal Central 
Sul, como o tribunal competente, para o qual a recorrente poderá requerer a remessa do processo nos 
termos previstos no n.º 2 do mesmo preceito legal.

4 - DECISÃO:
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 pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 UC(s).

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator)— Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Dever de acatamento de decisão dos tribunais superiores.

Sumário:

 I — Perante o acórdão, transitado em julgado, que o Supremo Tribunal Administrativo 
proferiu no âmbito de recurso jurisdicional de sentença proferida pelo Tribunal 
Tributário de 1ª Instância, decidindo que o art.º 238.º, § 1.º do Decreto n.º 5.219, 
de 8/03/1919, ainda se encontrava em vigor e que a isenção de imposto de sisa 
nele prevista era aplicável à Impugnante Caixa de Crédito Agrícola no caso de 
se comprovar que os créditos subjacentes à dação em função do cumprimento 
haviam nascido para satisfazer fins exclusivamente agrícolas, ordenando, por 
via disso, a anulação da sentença recorrida e a baixa do processo para que fosse 
ampliada a matéria de facto e proferida nova decisão nos termos do direito que 
deixou definido, impunha -se ao tribunal recorrido cumprir esse injunção, sendo-
-lhe vedado apreciar de novo a questão jurídica da operância da predita norma 
e, muito menos, julgá -la revogada.

 II — Termos em que se impõe a revogação da sentença recorrida por violação do 
dever de acatamento de decisão de tribunal superior contido no art.º 156.º n.º 1 
do Código de Processo Civil e no art.º 4.º, n.º 1, da Lei n.º 21/85, de 30/07/1985 
(Estatuto dos Magistrados Judiciais).

Processo n.º 523/12 -30.
Recorrente: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arruda dos Vinhos, C.R.L.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ARRUDA DOS VINHOS, C.R.L., com os 
demais sinais dos autos, recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo 
Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o 
acto de liquidação de Imposto de Sisa, no montante de € 28.64,32.

1.1. As alegações do recurso mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
a) O presente processo já havia sido alvo de decisão da 1ª instância no sentido da improcedência 

da pretensão da ora recorrente, decisão de que a recorrente recorreu para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, recurso esse que, no processo n.º 0152/09, de 08/07/2009, veio a obter provimento.

b) Resultando de tal Acórdão que o artigo 238º, § 1.º do Decreto n.º 5219, de 8/3/1919, mantém -se 
em vigor na ordem jurídica e que as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, nas operações por elas realizadas 
para qualquer dos fins abrangidos pelo disposto no artigo 3.º ou de outros que por este regulamento 
lhes são permitidos, e os títulos que as representem, bem como registos de hipoteca, averbamentos, 
cancelamentos, certificados, notas e requerimentos respeitantes a empréstimos por elas mutuados a seus 
sócios, são isentos do pagamento de toda e qualquer contribuição e imposto, mais se acrescentando 
que a isenção de sisa está dependente de a obrigação cujo cumprimento foi efectuado através de dação 
em função do cumprimento  - transmissão de imóvel que originou a liquidação impugnada  - ter nascido 
nomeadamente para satisfazer “fins exclusivamente agrícolas”.

c) A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Administrativo balizou o Direito aplicável à situ-
ação sub judice, apurados que fossem os factos pertinentes pelo que 1ª instância, fixada que fosse a 
matéria de facto, não se podia esquivar à aplicação do Direito que seria o aplicável no entendimento 
do Supremo Tribunal Administrativo.

d) A decisão do Supremo Tribunal Administrativo, que é a última instância de recurso ordinário 
saliente -se, transitou em julgado e uma decisão transitada em julgado não pode ser colocada em causa 
mais a mais por uma outra instância judicial de grau inferior.

e) A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Administrativo não é sequer caso único nas 
decisões dos Tribunais Superiores pois que no mesmo sendo se veio a decidir no Acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Sul, de 23/03/2010, Processo n.º 03430/09.

f) Tudo o que se vem de alegar só assim não seria se na sentença recorrida não tivesse sido dado 
como provado que a dação em função do cumprimento havia sido feita para recuperação de crédito 
concedido pela recorrente em respeito pelos fins previstos na lei vigente sobre Crédito Agrícola Mútuo, 
só que tal consta dos pontos 1, 2 3 e 4 do probatório como tendo ocorrido.

g) Sendo, em consequência e bem ao contrário do entendimento da sentença recorrida, aplicável 
a isenção prevista no artigo 238.º, § 1º do Decreto n.º 5219, de 8/3/1919.

h) Quanto ao argumento de que a recorrente não poderia beneficiar da isenção de Imposto Municipal 
de Sisa ao abrigo do Estatuto Fiscal Cooperativo uma vez que tal isenção só é aplicável à aquisição de 
imóveis destinados à sede e ao exercício da actividade, o que não seria o caso da dação em função do 
cumprimento efectuada, também considera a recorrente que o mesmo não é certeiro.

i) A escritura de dação em função do cumprimento foi efectuada para, com base nela, a recorrente 
recuperar crédito que havia concedido, crédito esse com estrito respeito aos fins previstos na lei vigente 
sobre crédito agrícola mútuo.

j) Pelo que evidente se torna que lhe seria aplicável o artigo 10º do Estatuto Fiscal Cooperativo 
e, em consequência, quando uma cooperativa adquire direitos sobre imóveis com vista à instalação 
da sua sede e, também, quando os adquire no âmbito e exercício de actividades que constituem o seu 
objecto social a isenção de Sisa verifica -se.

k) Tal isenção opera ope legis e sem necessidade qualquer acto de reconhecimento que, a ter de 
existir o que não se concede, teria sempre efeitos meramente declarativos e não constitutivos.

l) A actividade estatutária da recorrente é, nomeadamente, o exercício de funções de crédito e 
em tal actividade deverá considerar -se abrangida a concessão e o respectivo reembolso do crédito 
concedido.

m) Que foi precisamente o que se passou na situação presente em que as sociedades “Aviário das 
Cardosas, Lda” e “SAPAC, Lda” apenas conseguiram solver a sua dívida para com a recorrente através 
da dação em função do cumprimento pelo que não poderá deixar de se considerar que a aquisição de 
um imóvel por força “das actividades que constituem o respectivo objecto, social” esteja abrangida na 
actividade estatutária da recorrente, devendo, por isso, aplicar -se in casu e a título subsidiário, como já 
sobredito, a pretendida isenção de Sisa por força do artigo 10º n.º 1 do Estatuto Fiscal Cooperativo.

n) Isto porquanto com a dação em função do cumprimento a recorrente pode, desde logo, dispo-
nibilizar as provisões constituídas, devido ao incumprimento, para operações activas, designadamente 
concedendo novos créditos, ou seja tal situação reflecte -se no balanço da recorrente em termos tais que 
a permite continuar a respeitar os rácios a que se encontra obrigada mas concedendo novos empréstimos 
e obtendo, em consequência, rendimentos.
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o) A recorrente foi constituída antes de 1991 e as Caixas Agrícolas constituídas antes da vigência 
do DL n.º 24/91 beneficiam de isenção de Imposto Municipal de Sisa, assim o sendo por terem o estatuto 
de pessoas colectivas de utilidade pública.

p) Sendo certo que tal estatuto foi ulteriormente abandonado no DL n.º 24/91 tal jamais poderia 
fazer com que a recorrente perdesse o mesmo uma vez que estamos perante verdadeiros direitos adqui-
ridos, direitos esse que entram na esfera da recorrente por esta ter um interesse legalmente protegido 
merecedor de tutela e que não podem ser afectados por uma mera alteração legislativa que só se pode 
aplicar, como é regra, para o futuro.

q) Por outro lado, o artigo 11º, n.º 20, do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre 
Sucessões e Doações, na redacção que lhe foi dado pelo DL n.º 181/90, de 6/6, previa uma isenção 
para as aquisições de bens por instituições de crédito que derivem de actos de dação em cumprimento, 
desde que se destinem à realizem de créditos resultantes de empréstimos feitos ou de fianças prestadas 
pelo que, embora a recorrente por tudo quanto vem de se alegar entenda que se lhe aplica um regime 
especial, ainda assim por esta última via, que apresenta também a titulo subsidiário, sempre beneficiaria 
da pretendida isenção.

r) Violou a sentença os artigos 672º e 613º do CPC, 8.º, n.º 3 e 12º, n.ºs 1 e 2 do CC, 10º do EFC, 
11º, n.º 20 e 16º, n.º 11 do CIMSISSD e artigo 238º, § 1.º do Decreto n. 5219, de 8/3/1919, devendo ser 
revogada e substituída por uma decisão que dê integral provimento à pretensão da recorrente.

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3.O Exmo. Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu parecer no sentido de que 

devia ser dado provimento ao recurso, por entender, em suma, que a sentença recorrida desrespeitou 
a decisão, transitada em julgado, proferida pelo STA no acórdão proferido em 8 de Julho de 2009, no 
recurso n.º 0152/09, quanto à questão de direito em causa nos presentes autos.

1.4.Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida julgaram -se como provados os seguintes factos:
1. Em 19/7/1991, a impugnante, “Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arruda de Vinhos, C.R.L.”, 

com o n.i.p.c. 500988722, outorgou uma escritura de Abertura de Crédito com Hipoteca e Fiança com a 
sociedade “Aviário das Cardosas, Lda.”, celebrada pelo montante de 120.000.000$00 e tendo exclusiva 
aplicação aos fins previstos na lei vigente sobre Crédito Agrícola Mútuo, no mesmo contrato surgindo 
como fiadores Mário Rodrigues da Silva e esposa, Brígida Soares Rodrigues (cfr. documentos juntos 
a fls. 212 a 219 dos presentes autos);

2. O contrato de abertura de crédito identificado no n.º 1 suportou a outorga de diversos em-
préstimos por parte da impugnante à sociedade “Aviário das Cardosas, Lda.” os quais se destinaram a 
melhoramentos fundiários a efectuar no matadouro situado na Horta dos Velhos, freguesia de Cardosas 
e a concessão de um crédito em conta corrente (cfr. documentos juntos a fls. 186 a 205 dos presentes 
autos);

3. Em 1/3/1993, a sociedade “Sapac  - Sociedade Alimentar Agro -Pecuária das Cardosas, Lda.” 
celebrou com a impugnante um contrato de empréstimo através do qual lhe foi concedido o montante de 
41.000.000$00 que se destinava a fundo de maneio da empresa, estando garantido por livrança avalizada 
por Mário Rodrigues da Silva (cfr. documentos juntos a fls. 207 e 208 dos presentes autos);

4. A empresa “Aviário das Cardosas, Lda.” tinha por objecto social a produção, abate e comer-
cialização de aves e produção, transformação e comercialização de produtos alimentares e a sociedade 
“Sapac  - Sociedade Alimentar Agro -Pecuária das Cardosas, Lda.” tinha por objecto a produção de 
produtos agrícola e pecuários, sendo ambas sócias da impugnante, tal como o referido Mário Rodrigues 
da Silva (cfr. documentos juntos a fls. 253 a 263 dos presentes autos; depoimento das testemunhas 
arroladas pela impugnante constante de gravação áudio apensa aos presentes autos e que dos mesmos 
faz parte integrante);

5. Em 1995, as identificadas empresas “Aviário das Cardosas, Lda.” e “Sapac  - Sociedade Ali-
mentar Agro -Pecuária das Cardosas, Lda.” eram devedoras da sociedade impugnante em montantes 
superiores, respectivamente, a 35.000.000$00 e 25.000.000$00 (cfr. depoimento das testemunhas 
arroladas pela impugnante constante de gravação áudio apensa aos presentes autos e que dos mesmos 
faz parte integrante);

6. Em 28/11/1995, no 2º Cartório Notarial de Vila Franca de Xira, a impugnante celebrou uma 
escritura pública de dação em função do cumprimento visando o pagamento das dívidas identificadas 
no nº.5 supra, pela qual adquiriu, para satisfação de seus créditos, o prédio misto denominado “Quinta 
da Sardinha”, inscrito na matriz rústica sob o artº.26, secção C, e na matriz urbana sob o art.º 550 e 
partes omissas, sito na freguesia de Cardosas, concelho de Arruda dos Vinhos, descrito na C. R. Predial 
de Arruda dos Vinhos sob o número 330, freguesia de Cardosas, transmissão esta isenta de Sisa e de 
Imposto Selo nos termos do art.º 238, § único, do Decreto 5219, de 8/1/1 919 e do Dec.Lei 456/80, de 
9/10, tudo conforme consta do documento junto a fls. 30 a 32 do apenso administrativo e cujo conte-
údo se dá aqui por integralmente reproduzido (cfr. factualidade admitida pela impugnante na p.i. de 
reclamação graciosa);
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7. Através de ofício datado de 11/5/2000, o Serviço de Finanças de Arruda dos Vinhos solicitou, 
junto da 2ª Direcção de Finanças de Lisboa orientações sobre o enquadramento normativo da situação 
identificada no n.º 6 para efeitos do imposto municipal de sisa (cfr. documento junto a fls. 33 do apenso 
administrativo);

8. Por ofício datado de 26/5/2000, a 2ª Direcção de Finanças de Lisboa concluiu que a transmissão 
mencionada no n.º 6, versando a satisfação de créditos, não seria subsumível na previsão do Dec.Lei 
456/80, de 9/10, mas sim no teor do art.º 11º, n.º 20, do C.I.M.S.I.S.S.D., isentando a operação desde 
que tivesse sido desencadeado, pela impugnante, o processo de reconhecimento da isenção, pelo que, 
não tendo sido observado o disposto no art.º 15.º, § 1, do C.I.M.S.I.S.S.D., por parte da interessada, 
haveria lugar à liquidação do imposto e juros compensatórios devidos (cfr. documento junto a fls.34 e 
35 do apenso administrativo);

9. Em 27/6/2000, foi a impugnante pessoalmente notificada para proceder, no prazo de dez dias, 
à regularização do imposto municipal de sisa devido em resultado da transmissão identificada no n.º 6 
(cfr. documentos juntos a fls.36 e verso do apenso administrativo);

10. Por despacho datado de 20/10/2000, fundamentado no teor de informação prévia, a A. Fiscal 
estruturou a liquidação oficiosa de imposto municipal de sisa, subjacente à transmissão mencionada 
no n.º 6, na importância total de € 28.964,32 (cfr. documentos juntos a fls.8, 9 e 19 do apenso admi-
nistrativo);

11. Em 8/11/2000, foi a impugnante pessoalmente notificada para proceder ao pagamento vo-
luntário da liquidação oficiosa identificada no n.º 10, fixando -se em trinta dias o prazo para o efeito 
(cfr. documento junto a fls. 28 e 29 do apenso administrativo; informação exarada a fls. 11 a 15 do 
processo de reclamação graciosa apenso);

12. Em 7/03/2001, a impugnante “Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arruda dos Vinhos, C.R.L.” 
deduziu reclamação graciosa tendo por objecto a liquidação identificada no n.º 10 (cfr. data de entrada 
aposta a fls. 2 do processo de reclamação graciosa apenso);

13. Por despacho datado de 9/07/2001, o qual concorda com informação prévia nesse sentido, 
a A. Fiscal indeferiu a reclamação graciosa identificada no n.º 12, concluindo pela validade do acto 
de liquidação contestado, por adesão com o entendimento expresso pela 2ª Direcção de Finanças de 
Lisboa e mencionado no n.º 3 supra (cfr. informação exarada a fls. 106 a 109 do apenso administrativo; 
documentos juntos a fls. 67 e 68 do processo de reclamação graciosa apenso);

14. Através de ofício datado de 9/07/2001, a impugnante foi notificada do despacho de inde-
ferimento identificado no n.º 13 (cfr. documento junto a fls.69 do processo de reclamação graciosa 
apenso);

15. Em 26/07/2001, deu entrada no Serviço de Finanças de Arruda dos Vinhos a impugnação 
apresentada por “Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arruda dos Vinhos, C.R.L.”, tendo por objecto a 
liquidação identificada no n.º 10, a qual deu origem aos presentes autos (cfr. carimbo de entrada aposto 
a fls. 1 dos presentes autos).

3. Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença que o Tribunal Tributário de Lisboa 
proferiu nestes autos de impugnação judicial na sequência do acórdão que esta Secção do Supremo 
Tribunal Administrativo prolatara nos autos em 8 de Julho de 2009, no recurso n.º 0152/09, no sentido 
de anular a sentença que primeiramente havia sido proferida por aquele Tribunal e que, tendo deixado 
já fixado o direito aplicável, ordenou à 1ª instância ampliação da matéria de facto a fim de ser produzida 
nova decisão de harmonia com o direito aí determinado.

A decisão ora sob recurso julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra o acto de 
liquidação oficiosa de Imposto de Sisa, sequente à escritura pública de dação em cumprimento que a 
impugnante CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ARRUDA DOS VINHOS, C.R.L. ce-
lebrou em 28/11/95, adquirindo, por essa via, o prédio identificado no ponto 6.º do probatório, com o 
fim de satisfazer créditos derivados de empréstimos efectuados no exercício da sua actividade social, 
impugnação que teve por fundamento a ilegalidade do acto de liquidação face à isenção de sisa prevista 
no art.º 238º, § 1º, do Decreto n.º 5219, de 8/03/1919.

A questão que no presente recurso jurisdicional se coloca é a de saber se a sentença recorrida 
aplicou o direito nos termos decididos por este Supremo Tribunal no acórdão que proferiu no aludido 
recurso n.º 0152/09, transitado em julgado.

Vejamos.
Uma das questões colocadas no referido aresto do STA era, exactamente, a de saber se o art.º 238.

º do Decreto 5219, de 8 de Março de 1919, estava ou não revogado à data da escritura de dação em 
cumprimento em causa nestes autos, tendo -se decidido, nesse acórdão, que a referida disposição legal 
se mantinha em vigor na ordem jurídica, sendo aplicável ao caso em apreço na circunstância de os 
créditos em questão se terem destinado a fins exclusivamente agrícolas. Razão por que se anulou, no 
dito aresto, a sentença recorrida que assim não havia entendido e, considerando como insuficiente a 
factualidade constante do probatório, se ordenou a baixa dos autos à 1ª instância para a ampliação da 
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matéria de facto no sentido de determinar a finalidade dos créditos que fundamentaram a dação em 
cumprimento e para que fosse proferida decisão em conformidade com o quadro legal que definiu.

Com efeito, conclui -se no dito acórdão deste Supremo Tribunal que «(…) à transmissão verificada 
em Novembro de 1995 era potencialmente aplicável a isenção de sisa prevista no diploma de 1919, já 
que em causa estava uma aquisição efectuada por uma caixa agrícola, cujo regime jurídico próprio 
afasta o geral, para as instituições de crédito, previsto naquele Código da Sisa. Aqui chegados, cumpre 
verificar se a transmissão que deu causa à liquidação cumpria ou não, os pressupostos para beneficiar 
da isenção prevista no diploma de 1919.

Que dizer?
Como se viu, tal isenção está dependente de a obrigação cujo cumprimento foi efectuado através 

da dação em função do cumprimento – transmissão de imóvel que originou a liquidação impugnada 
 - ter nascido nomeadamente para satisfazer “fins exclusivamente agrícolas”  - cfr. os artigos 238º, § 1, 
3.º, n.º 1, 235.º a 237.º e 285.º do dito Decreto 5219, de 8 de Março de 1919.

Por outro lado, da escritura pública referida no ponto 1 do probatório apenas consta que o prédio 
foi transmitido para a recorrente, por dação em função do cumprimento, destinada à satisfação de 
créditos oriundos de dívidas de duas sociedades comerciais, um aviário e outra da área agro -pecuária e 
alimentar, sendo que tais créditos “correspondem a parte dos montantes totais em dívida pelas referidas 
sociedades àquela instituição de crédito”. Matéria que não consta do probatório. E, assim sendo, a 
sentença não contém a factualidade necessária para que se possa ajuizar da existência da isenção no 
caso dos autos, pelo que há que ampliá -la, nos termos dos artigos 729.º e 730.º do CPC, no sentido 
de se determinar as razões que estão na base da aquisição em causa, recte, a finalidade dos créditos 
a que se refere o n.º 1 do probatório.».

Ora, na sequência da prolação desse acórdão, o tribunal recorrido procedeu, conforme ordenado, 
à ampliação e julgamento da matéria de facto nos termos que constam dos pontos 1, 2, 3 e 4, do pro-
batório da sentença que constitui o objecto do presente recurso, dando como provado que a dação em 
cumprimento titulada pela escritura de 28/11/95 se destinou à realização do crédito concedido pela 
impugnante à sociedade “Aviário das Cardosas, Lda”, a qual tinha por objecto social a produção, abate 
e comercialização de aves e produção, transformação e comercialização de produtos alimentares, bem 
como à realização do crédito concedido à sociedade “Sapac  - Sociedade Alimentar Agro -Pecuária das 
Cardosas, Lda”, a qual tinha por objecto social a produção de produtos agrícola e pecuários, sendo 
ambas sócias da impugnante, tal como o avalista, Mário Rodrigues da Silva, crédito esse concedido para 
exclusiva aplicação aos fins previstos na lei vigente sobre Crédito Agrícola Mútuo e que se destinou, 
designadamente, a melhoramentos fundiários, crédito em conta corrente e fundo de maneio.

Como assim, concluiu -se que os créditos concedidos pela Impugnante àquelas duas sociedades 
se haviam destinado a fins exclusivamente agrícolas e que a dação em função do cumprimento que 
originou a sindicada liquidação de sisa se destinou à satisfação desses créditos.

Todavia, nessa sentença o tribunal recorrido analisou novamente a questão de saber se o artigo 238.º 
do Decreto 5219, de 8 de Março de 1919, estava ou não revogado à data da escritura de dação em cum-
primento em causa nestes autos, julgando da seguinte forma: «(…) Concluindo e salvo melhor opinião, 
em 28/11/1995, data em que se realizou a escritura de dação em função do cumprimento que originou 
a liquidação de sisa objecto do presente processo, não estava em vigor o art.º 238, § 1, do regulamento 
aprovado pelo decreto 5219, de 8/1/1919, norma que isentava automaticamente do pagamento de to-
dos as contribuições e impostos as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, devido a ab -rogação expressa 
constante do art.º 10, n.º 2, do dec.lei 24/91, de 11/1, tudo conforme mencionado supra.

(…) Face ao exposto, não assiste razão à impugnante na tese que desenvolve, pelo que se conclui 
ser improcedente o fundamento da impugnação.(…).»

O que torna evidente o completo e absoluto antagonismo das duas decisões em análise quanto à 
solução jurídica do pleito.

De facto, o aludido acórdão do STA decidira já, de forma definitiva, que o art.º 238.º, § 1.º do 
Decreto n.º 5.219, ainda se encontrava em vigor e que era aplicável à situação vertente caso se com-
provasse que os créditos subjacentes à dação em função do cumprimento nasceram para satisfazer fins 
exclusivamente agrícolas, ordenando, por via disso, a baixa do processo para que fosse ampliada a 
matéria de facto e proferida decisão nos termos referidos.

Com efeito, os artigos 729º e 730º do Código de Processo Civil permitem ao Supremo, «quando 
entenda que a decisão de facto pode e deve ser ampliada, em ordem a constituir base suficiente para 
a decisão de direito, ou que ocorrem contradições na decisão sobre a matéria de facto que inviabili-
zam a decisão jurídica do pleito», «definir o direito aplicável», e mandar «julgar novamente a causa, 
em harmonia com a decisão de direito, pelos mesmos juízes que intervieram no mesmo julgamento, 
sempre que possível».

Na sentença recorrida, não obstante se haver procedido à ampliação da matéria de facto nos termos 
ordenados e se ter julgado como provado que os créditos em causa se haviam destinado a satisfazer fins 
exclusivamente agrícolas, decidiu -se, contrariando frontalmente o referido acórdão, que o artigo 238.º, 
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§ 1.º do Decreto n.º 5.219, fora revogado pelo Dec.Lei n.º 24/91, de 11 de Janeiro, não sendo, por isso, 
aplicável à dação em cumprimento titulada pela escritura celebrada pela impugnante, julgando -se, 
sequentemente, improcedente a impugnação com tal fundamento.

Ora, em face de um acórdão proferido por um tribunal superior, que decidiu, definitivamente, 
isto é, com trânsito em julgado, que o referido preceito legal se mantinha em vigor na ordem jurídica, 
ordenando a sua aplicação ao caso vertente caso se verificassem os respectivos pressupostos factuais, 
impunha -se ao tribunal recorrido cumprir aquela injunção, sendo -lhe vedado apreciar de novo a questão 
jurídica da operância da predita norma e, muito menos, julgá -la revogada.

Mal se compreenderia que, estando já pacificada por via de uma decisão judicial transitada em 
julgado a questão de direito que opôs as partes, se permitisse o desrespeito do sentido dessa decisão 
mediante a possibilidade de poder valer uma outra pronúncia posterior de sentido oposto. Trata -se de 
um resultado que se tem de ter por afastado, quer por força do princípio da segurança jurídica que é 
postulado pelo princípio do Estado de Direito Democrático com assento no artigo 2. da Constituição 
Portuguesa, quer por mor da natureza da própria função jurisdicional, sabido que nos termos do ar-
tigo 156.º n.º 1 do CPC, aplicável ao processo judicial tributário por força do artigo 2.º, alínea e), do 
CPPT, os juízes têm o dever de administrar justiça, proferindo despacho ou sentença sobre as matérias 
pendentes e cumprindo, nos termos da lei, as decisões dos tribunais superiores, e que de acordo com o 
artigo 4.º, n.º 1, da Lei n.º 21/85, de 30/07/1985 (Estatuto dos Magistrados Judiciais), 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, pelos 
tribunais superiores.

Por conseguinte, tendo a impugnante logrado provar que os créditos que estiveram na origem 
da dação em função do cumprimento se destinaram a satisfazer fins exclusivamente agrícolas, tinha 
o tribunal recorrido, necessariamente, que julgar procedente a impugnação judicial com fundamento 
na isenção de sisa prevista na citada disposição legal e determinar a anulação da respectiva liquidação 
oficiosa.

É, pois, patente que, no que tange à questão de direito, a sentença recorrida desrespeitou a decisão 
proferida pelo STA, violando o disposto nos arts. 156.º, n.º 1, e 671.º, n.º 1, ambos do CPC, pelo que 
não pode manter -se.

Procedem, pois, as conclusões da alegação de 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 e 
julgar procedente a impugnação, anulando o acto de liquidação impugnado.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Casimiro Gonçalves —  
Lino Ribeiro. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Regime simplificado. IRS. Opção pelo regime de contabilidade organizada.

Sumário:

 I — A Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, criou, dentro do sistema fiscal de tri-
butação dos rendimentos, os chamados regimes simplificados, como regimes não 
vinculativos, válidos somente para quem não optasse pelo regime de contabilidade 
organizada.

 II — A Declaração de alterações, apresentada por virtude de modificações que o sujeito 
passivo pretendeu introduzir aos elementos constantes da declaração relativa 
ao início de actividade na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 30 -G/2000, 
tem os efeitos previstos no artigo 112.º, n.º 5, do CIRS, substituindo, no que toca 
aos aspectos alterados e para todos os efeitos legais, a Declaração de início de 
actividade.
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 III — Na vigência do artigo 28.º do CIRS na redacção conferida pela Lei n.º 109 -B/2001, 
de 27 de Dezembro, se o sujeito passivo tivesse optado na Declaração de início de 
actividade pelo regime de determinação dos rendimentos com base na contabili-
dade (regime geral), não havia como aplicar -lhe o regime simplificado, pois que 
o preceito não fixava um período mínimo ou máximo de permanência no regime 
geral.

Processo n.º 530/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José António dos Santos Navalho.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, exarada a 
fls. 80/91, em 21 de Dezembro de 2011, que julgou procedente a impugnação judicial que JOSÉ AN-
TÓNIO DOS SANTOS NAVALHO deduziu contra o acto de liquidação de Imposto sobre o Rendimento 
de Pessoas Singulares (IRS) referente ao exercício de 2002, no montante de € 19.331,90.

1.1. Terminou a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
I. Visa o presente Recurso reagir contra a douta Sentença que julgou procedente a Impugnação 

deduzida por José António dos Santos Navalho, NIF ………………, que teve por objecto a liquidação 
de IRS do exercício de 2002, com o n.º 2006 5004572812 no montante de € 19.331,90;

II. Na situação “sub Júdice” está em discussão saber se a opção efectuada em 2001 pelo regime 
de contabilidade organizada produz efeitos nos exercícios seguintes, nomeadamente em 2002, ou se, 
pelo contrário, o sujeito passivo que pretenda a aplicação daquele regime de tributação tem que renovar 
a opção todos os anos, através da entrega de Declaração de Alterações;

III. Ora, decorre do n.º 2 do art. 28.º supra transcrito que, excluindo os sujeitos passivos singula-
res com volume de vendas superior a € 149.739,37 ou valor ilíquido dos restantes rendimentos desta 
categoria superior a € 99.759,58, ficavam enquadrados no regime simplificado os sujeitos passivos 
singulares que não optassem pelo regime da contabilidade organizada;

IV. Daqui resulta, desde logo, que o regime regra para os contribuintes com volumes de negócios 
inferiores aos supra referidos no artigo anterior era o regime simplificado, pelo que os contribuintes 
que auferiam rendimentos inferiores a € 149 739,37 no caso das vendas, ou a € 99.759,58 no caso de 
prestações de serviços, e os que não fossem obrigados a possuir contabilidade organizada (n.º 3) e pre-
tendessem ser tributados pelo regime de contabilidade organizada, teriam que fazer a respectiva opção, 
sob pena de serem enquadrados no regime simplificado durante três anos (n.º 5 da citada norma);

V. Esta opção, de acordo com o n.º 4 do art. 28.º supra transcrito, era efectuada na Declaração de 
Início de Actividade, ou na Declaração de Alterações a entregar até ao fim do mês de Marco do ano em 
que pretendessem utilizar a contabilidade organizada como forma de determinação do rendimento.

VI. Assim, temos que os sujeitos passivos que pretendessem ser tributados pelo regime da con-
tabilidade organizada num determinado ano, teriam que efectuar a opção através de Declaração de 
Alterações entregue até 31 de Março desse ano, o que significa que a opção é anual;

VII. De facto, só esta interpretação é possível face à redacção do n.º 4 do art. 28.º supra transcrito, 
pois na alínea b) se diz que a opção é feita “até ao fim do mês de Março do ano em que pretendem 
utilizar a contabilidade organizada como forma de determinação do rendimento (...)”, ou seja, é feita a 
opção no ano em que se pretende a contabilidade organizada como forma de tributação;

VIII. Tanto mais que nos parece que se o legislador pretendesse que a opção pela contabilidade 
organizada não fosse anual não teria dito “até ao fim do mês de Março do ano em que pretendem utilizar 
a contabilidade organizada como forma de determinação do rendimento (...)”;

IX. Efectivamente, se o legislador pretendesse atribuir determinada validade à opção pela contabi-
lidade organizada como regime de tributação, como fez desde o início da reforma da tributação com o 
regime simplificado (3 anos – n.º 5 do art. 28º), tê -lo -ia feito, tal como fez através da Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29 de Dezembro, em que os dois regimes: simplificado e contabilidade organizada tinham validade 
de 3 anos, e também como fez em sede de IRC;

X. No âmbito da reforma da tributação, efectuada através da Lei 30 -G/2000, não foi apenas o 
IRS o abrangido, mas também o IRC, sendo o regime simplificado o regime regra comum aos dois 
impostos, pelo que os sujeitos passivos que não pretendiam ser tributados pelo regime simplificado 
teriam que fazer a opção pelo regime da contabilidade organizada no caso de contribuintes singulares, 
e pelo regime geral de determinação do lucro tributável no caso de contribuintes colectivos;

XI. Porém, em sede de IRC e no que tange à opção pelo regime geral de determinação do lucro 
tributável, o legislador pretendeu conferir uma validade de 5 anos (que passaram a 3 anos) à opção pelo 
regime geral, ao contrário do que fez em sede de IRS em que a opção é anual, basta atentarmos às dife-
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renças de redacção existentes entre o art. 28º, n.º 4, a1. b) do CIRS e do art. 53.º, n.º 7, alínea b), e n.º 8 
do CIRC, sendo que estas redacções foram dadas pela mesma Lei (Lei n.º 109 -B/2001, de 27112);

XII. De facto, enquanto em sede de IRS se faz depender a tributação pelo regime da contabilidade 
organizada da opção a realizar no ano em que se pretende a tributação, no CIRC a opção é efectuada 
no primeiro ano do período em que se pretende a tributação pelo regime geral;

XIII. Desta forma, dúvidas não existem de que a opção pelo regime da contabilidade organizada 
era, à data dos factos – 2002 – anual, pelo que tendo o Impugnante apenas efectuado a opção em 2001, 
esta não era válida para 2002 e seguintes;

XIV. Julgamos que o Impugnante incorreu no erro de considerar que a opção pelo regime da 
contabilidade organizada tinha a mesma validade que a homologa opção pelo regime geral do lucro 
tributável em IRC  - 5 anos (que passaram posteriormente a 3); todavia, tal não resulta da Lei, e não foi 
essa certamente a intenção do legislador;

XV. Por maioria de razão, considerarmos, com o devido respeito, que a interpretação efectuada 
pela Sentença ora sindicada de que uma Declaração de Alterações com opção pelo regime da conta-
bilidade organizada substitui a Declaração de Início de Actividade, sendo que esta opção se mantém 
vigente para o ano em que optou e seguintes, não resulta da Lei;

XVI. De facto, basta atentar para toda a redacção do art. 28.º do CIRS para se perceber que a 
tributação é dinâmica e não imutável, sendo que o período de maior estabilidade que existia na referida 
norma era de três anos no regime simplificado, pelo que admitir que o contribuinte fazendo a opção 
pelo regime da contabilidade organizada num ano ficaria “ad eternum” nesse regime, não advém nem 
do teor literal daquela norma, nem sequer dos seus elementos sistemático e teleológico;

XVII. Desta forma, sendo, à data dos factos, a opção pela contabilidade organizada efectuada 
no ano em que o contribuinte pretendia a tributação segundo aquele regime, e apenas estabelecendo 
a Lei período de permanência para o regime simplificado (3 anos), temos que concluir que a opção 
era anual, pelo que não tendo o Impugnante apresentado Declaração de Alterações com aquela opção 
para o ano 2002, ficou enquadrado no regime simplificado, afigurando -se correcta a liquidação de IRS 
impugnada;

XVIII. Pelo que deve a douta Sentença ser revogada e substituída por outra que considere que a 
opção pelo regime da contabilidade organizada, efectuada pelo Impugnante em 2001, não é válida para 
o ano 2002 e seguintes, só sendo válida para o ano em que foi efectuada – 2001;

XIX. A manter -se na Ordem Jurídica, a douta Sentença ora recorrida revela uma inadequada 
interpretação e aplicação do art. 28.º do CIRS, nomeadamente o seu n.º 4, a1. b), com redacção à data 
dos factos;

Termos em que deve o presente Recurso ser julgado procedente por provado e, em consequência, 
revogada a Sentença

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

que devia ser negado provimento ao recurso e mantida a sentença recorrida, sustentando, para o efeito, 
o seguinte:

«(...) De facto, os rendimentos empresariais ou profissionais, só no caso de imputação prevista no 
artigo 20.º do CIRS são determinados com base no regime simplificado ou com base na contabilidade 
organizada (artigo 28.º/1 do CIRS, na redacção vigente à data do facto tributário).

Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, no exercício da sua activi-
dade, não tenham ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior os limites referidos 
no n.º 2 do artigo 28.º do CIRS e não tenham optado pelo regime da contabilidade organizada.

A opção pelo regime da contabilidade organizada tanto pode ser tomada logo na declaração de 
início de actividade, como anualmente, em declaração de alterações a apresentar até ao fim do mês de 
Março do ano em que se pretenda alterar a forma de determinação dos rendimentos (artigo 28.º/3/4 
do CIRS).

Portanto, o regime simplificado criado com a reforme fiscal de 2000 (Lei 30 - G/2000, de 29 de 
Dezembro) constitui um regime não vinculativo, válido apenas para quem não tenha optado pelo regime 
de contabilidade organizada.

Se o sujeito passivo logo na declaração de início de actividade optar pelo regime de contabili-
dade organizada, não se lhe pode aplicar o regime simplificado, uma vez que a lei então em vigor (ao 
contrário do que acontece hoje na redacção que foi introduzida ao artigo 28.º/5 pela Lei 53 -A/2006, 
de 29 de Dezembro), não previa qualquer período mínimo de permanência no regime geral.

Só no caso do sujeito passivo se encontrar sujeito ao regime simplificado, por falta de opção 
pelo regime geral de contabilidade na declaração de inicio de actividade e inclusão automática no 
regime simplificado por forca do estatuído no artigo 28.º/2 do CIRS se compreende que a lei exija a 
declaração de alterações ate ao fim do mes de Março desse ano, se quiser ser tributado pelo regime 
geral da contabilidade organizada.
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Na verdade, se o sujeito passivo já se encontrava inserido no regime geral de contabilidade 
organizada, por opção feita na declaração de início de actividade, não tinha de renovar anualmente 
essa opção nos termos do estatuído no artigo 28.º/4/b) do CIRS. Afigura -se -nos ser esta a interpretação 
compatível com a melhor hermenêutica jurídica. No caso em analise, de acordo com o probatório, o 
recorrido, em 29 de Junho de 2001, apresentou uma declaração de alterações à declaração de início 
de actividade, tendo, pois, optado pela determinação dos rendimentos com base no regime geral da 
contabilidade organizada.

Essa opção é, naturalmente, válida para os anos seguintes, incluindo o de 2002.
Tendo a administração fiscal, oficiosamente, procedido à determinação dos rendimentos pelo 

regime simplificado, a liquidação sindicada sofre de vício de violação de lei, pelo que bem andou a 
sentença recorrida ao anular o referido acto tributário.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deu -se por assente a seguinte factualidade:
A) O Impugnante, no ano de 2002, exercia a actividade correspondente ao CAE 45211 (cfr. fls. 76 

do Processo Administrativo).
B) Em 29/06/2001 o Impugnante apresentou declaração de alterações pela qual optou, para efeitos 

de IRS, pelo regime de contabilidade organizada (cfr. fls. 110 do Processo Administrativo).
C) Em 28/04/2003 o Impugnante apresentou declaração de IRS, modelo 3, referente ao ano de 

2002, juntamente com o anexo C (cfr. fls. 74 e ss do Processo Administrativo).
D) Por oficio datado de 2/12/2003 o Impugnante foi notificado para substituir o anexo C da de-

claração de IRS do ano de 2002, pelo anexo B, entendendo a AT para o efeito que o Impugnante não 
apresentou declaração de alterações com opção pelo regime de contabilidade organizada ate ao final 
do mês de Marco de 2002, conforme o disposto na alínea b), n.º 4, do artigo 28.º do CIRS (cfr. fls. 82 
e 83 do Processo Administrativo).

E) Na sequência da notificação mencionada na alínea anterior foi efectuada a elaboração oficiosa 
do anexo B da declaração de IRS do ano de 2002 do Impugnante, com base no rendimento bruto da 
categoria B no montante de 49.923,00 €, da qual resultou a liquidação de IRS n.º 20065004572812, no 
montante de 19.331,90 € (cfr. fls. 84 e ss do Processo Administrativo).

F) Em 30/07/2007 o Impugnante apresentou pedido de revisão oficiosa da liquidação de IRS do 
ano de 2002, com fundamento em erro imputável exclusivamente aos serviços, nos termos constantes 
de fls. 6 e ss do Processo Administrativo, cujo teor aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos 
legais.

G) Em 22/12/2008 foi proferido despacho de indeferimento do pedido de revisão mencionado na 
alínea anterior com os fundamentos de fls. 2 e ss do Processo Administrativo, e cujo teor aqui se dá por 
inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais, e que em síntese se consubstancia no entendimento 
de que a alínea b) do n.º 4 do art.º 28.º do CIRC apenas se refere ao ano em que a opção é efectuada, 
não sendo válida a opção por mais do que o próprio ano, e que a é valida a orientação contida na cir-
cular 3/2001, de 14 de Fevereiro da Direcção de Serviços de IRC que na parte final do seu n.º 3 refere 
“neste sentido, a permanência do sujeito passivo no regime de tributação pela contabilidade organizada, 
depende da formulação dessa opção até ao fim do mês de Março de cada ano”.

H) Pelo oficio datado de 17/02/2009, n.º 012856, foi levado ao conhecimento do Impugnante o 
despacho mencionado na alínea anterior (cfr. Processo Administrativo).

I) A p.i. foi apresentada via postal em 18/05/2009 (cfr. fls. 50 dos autos).
3. A decisão de procedência da presente impugnação judicial assentou no entendimento de que 

a opção pelo regime de contabilidade organizada, formalizada pelo Impugnante em 29/06/2001 na 
Declaração de Alterações que apresentou na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 30 -G/2000, de 
29 de Dezembro, era válida e relevante não apenas para esse ano de 2001, como, também, para os anos 
seguintes, dado que o artigo 28.º do CIRS não fixava um período mínimo de permanência no regime 
contabilístico, razão por que no ano de 2002 a Administração Tributária não o podia ter enquadrado, 
como enquadrou, no regime simplificado.

É contra essa decisão que se insurge a Fazenda Pública, reiterando a tese de que, face ao disposto 
no artigo 28.º, nºs 4 e 5, do CIRS, a opção pelo regime geral de contabilidade organizada formalizada 
naquela declaração só produzia efeitos para esse ano, não sendo automaticamente renovável, pelo que 
se tornava necessário que o Impugnante tivesse renovado essa opção em nova declaração de alterações 
a apresentar até ao fim do mês de Março do ano em que pretendia utilizar a contabilidade organizada 
como forma de determinação dos seus rendimentos.

Deste modo, a questão que cumpre analisar e decidir neste recurso consiste unicamente em saber 
se o artigo 28.º, n.º 4, do CIRS, na redacção conferida pelas Leis nºs 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, 
e 198/2001, de 3 de Julho, deve ser interpretado no sentido de que o contribuinte tinha de formalizar 
todos os anos, até ao fim do mês de Março, a sua opção pelas regras da contabilidade organizada sob 
pena de, não ultrapassando os limites de vendas e rendimentos previstos no n.º 2, ficar automatica-
mente abrangido pelo regime simplificado, ou se, pelo contrário, a referida disposição legal deve ser 
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interpretada no sentido de que uma vez exercida a opção de determinação dos rendimentos com base 
na contabilidade, essa opção permanecia para os anos fiscais seguintes.

Vejamos.
Em primeiro lugar, cumpre salientar que, tal como decorre da materialidade fáctica provada, o 

Impugnante apresentou em 29/06/2001, na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de 
Dezembro (reforma fiscal que introduziu a possibilidade de os sujeitos passivos poderem optar pela 
determinação dos rendimentos empresariais e profissionais através do regime simplificado ou através 
do regime da contabilidade organizada), uma Declaração de Alterações para efeitos de formalização 
da sua opção pelo regime de determinação dos rendimentos com base na contabilidade.

Tal Declaração de Alterações, apresentada por virtude de modificações que o sujeito passivo 
pretendeu introduzir nos elementos constantes da declaração relativa ao início da sua actividade, teve 
os efeitos previstos no artigo 112.º, n.º 5, do CIRS, substituindo, no que toca ao aludido aspecto e para 
todos os efeitos legais, a Declaração de Início de Actividade.

Ora, o artigo 28.º do CIRS tinha a seguinte redacção à data dos factos tributários em questão:

Artigo 28.º

Formas de determinação dos rendimentos empresariais e profissionais

1  - A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, salvo no caso da imputação 
prevista no artigo 20.º, faz -se:

a) Com base na aplicação das regras decorrentes do regime simplificado;
b) Com base na contabilidade.
2  - Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, não tendo optado 

pelo regime de contabilidade organizada, não tenham ultrapassado na sua actividade, no período de 
tributação imediatamente anterior, qualquer dos seguintes limites: (Em vigor até à publicação do 
DL 211/2005 -07/12)

a) Volume de vendas: 149.739,37;
b) Valor ilíquido dos restantes rendimentos desta categoria: 99.759,58.
3  - Ficam excluídos do regime simplificado os sujeitos passivos que, por exigência legal, se en-

contrem obrigados a possuir contabilidade organizada
4  - A opção a que se refere o n.º 2 deve ser formalizada pelos sujeitos passivos
a) Na declaração de início de actividade;
b) Até ao fim do mês de Março do ano em que pretendem utilizar a contabilidade organizada como 

forma de determinação do rendimento, mediante a apresentação de declaração de alterações.
5  - O período mínimo de permanência no regime simplificado é de três anos, prorrogável auto-

maticamente por iguais períodos, excepto se o sujeito passivo comunicar, nos termos da alínea b) do 
número anterior, a opção pela aplicação do regime de contabilidade organizada.

6  - Cessa a aplicação do regime simplificado quando algum dos limites a que se refere o n.º 2 for 
ultrapassado em dois períodos de tributação consecutivos ou se o for num único exercício em montante 
superior a 25% desse limite, caso em que a tributação pelo regime de contabilidade organizada se faz 
a partir do período de tributação seguinte ao da verificação de qualquer desses factos.

7  - Os valores de base necessários para o apuramento do rendimento tributável são passíveis de 
correcção pela Direcção -Geral dos Impostos nos termos do artigo 39.º, aplicando -se o disposto no 
número anterior quando se verifiquem os pressupostos ali referidos.

8  - Se os rendimentos auferidos resultarem de serviços prestados a uma única entidade, o sujeito 
passivo pode optar pela tributação de acordo com as regras estabelecidas para a categoria A, mantendo-
-se essa opção por um período de três anos.

9  - Sempre que, da aplicação dos indicadores de base técnico -científica a que se refere o n.º 1 do 
artigo 31.º, se determine um rendimento colectável superior ao que resulta dos coeficientes estabelecidos 
no n.º 2 do mesmo artigo, pode o sujeito passivo, no exercício da entrada em vigor daqueles indicadores, 
optar, nos termos previstos na alínea b) do n.º 4, pelo regime da contabilidade organizada, ainda que 
não tenha decorrido o período mínimo de permanência no regime simplificado.

10  - No exercício do início de actividade, o enquadramento no regime simplificado faz -se, veri-
ficados os demais pressupostos, em conformidade com o valor anual de proveitos estimado, constante 
da declaração de início de actividade, caso não seja exercida a opção a que se refere o n.º 2 do presente 
artigo.

Donde resulta à evidência que a determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, 
salvo no caso de imputação prevista no artigo 20.º do CIRS, se faz com base na aplicação das regras 
do regime simplificado ou com base nas regras do regime de contabilidade organizada (n.º 1), ficando 
abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que no exercício da sua actividade não tenham 
ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior qualquer dos limites indicados no n.º 2 
e não tenham optado pela determinação dos rendimentos com base na contabilidade.
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Opção que tanto pode ser formalizada logo na declaração de início de actividade, como anual-
mente, em declaração de alterações a apresentar até ao fim do mês de Março do específico ano em que 
se pretenda alterar a forma de determinação dos rendimentos (n.ºs 3 e 4).

O que significa que o regime simplificado, criado com a reforma fiscal de 2000, constitui um 
regime não vinculativo, válido somente para quem não tenha optado pelo regime de contabilidade or-
ganizada. Como refere SALDANHA SANCHES, na revista FISCALIDADE (Julho/Outubro de 2001), 
o regime simplificado tem sempre como pressuposto uma opção do contribuinte que renuncia ao seu 
direito subjectivo de ser tributado com base na contabilidade, sendo uma das situações em que a lei 
atribui relevância à sua vontade e em que ele pode optar pelo regime que considera mais favorável.

Deste modo, caso o sujeito passivo tivesse optado, logo na declaração de início de actividade, 
pelo regime de contabilidade organizada, não havia como aplicar -lhe o regime simplificado, pois que 
o preceito não previa a caducidade dessa opção nem fixava qualquer período mínimo de permanência 
no regime geral (ao contrário do que sucede hoje, na versão que veio a ser conferida ao artigo 28.º n.º 5 
do CIRS pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro).

E só no caso de ele se encontrar sujeito ao regime simplificado (por falta de opção pelo regime geral 
na declaração de início de actividade e inclusão automática no regime simplificado à luz dos critérios 
previstos no n.º 2) é que se compreende que a lei lhe exigisse que entregasse, no caso de pretender ser 
tributado pelo regime geral num determinado ano, a declaração de alterações até ao fim do mês de 
Março desse ano. Se ele já se encontrava inserido no regime geral, por opção feita na declaração de 
início de actividade nos termos da alínea a) do n.º 4, não tinha de renovar anualmente essa opção nos 
termos da alínea b) do n.º 4.

Em suma, o preceito não permite outra leitura que não seja a de considerar que a alínea b) do 
n.º 4, ao estipular a obrigação de os sujeitos passivos formalizarem a opção «Até ao fim do mês de 
Março do ano em que pretendem utilizar a contabilidade organizada como forma de determinação 
do rendimento, mediante a apresentação de declaração de alterações», pressupõe a falta de uso da 
faculdade prevista na alínea a), isto é, a falta de opção pelo regime geral na declaração de início de 
actividade, pois que só nesse caso e de eles pretenderem, num determinado ano, ficar abrangidos pelo 
regime geral, se justifica e compreende a necessidade de apresentarem uma declaração de alterações 
até ao fim do mês de Março desse ano.

No caso vertente, tendo o Impugnante apresentado em 29/06/2001 uma Declaração de Alterações 
à Declaração de Início de Actividade no que toca ao regime pelo qual pretendia ser tributado, e visto 
que tal declaração substituiu, no que toca a esse aspecto e para todos os legais efeitos, a Declaração 
de Início de Actividade, não podemos deixar de considerar que ele havia expressamente optado pela 
determinação dos rendimentos com base na sua contabilidade.

Perante tal comportamento declarativo, feito no ano de 2001, impõe -se considerar como válida 
e relevante essa opção pelo regime geral de contabilidade relativamente ao exercício em causa e aos 
exercícios seguintes, incluindo o ano de 2002.

Nesta conformidade, a sentença não merece a censura que lhe é dirigida, improcedendo todas as 
conclusões do recurso.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas a cargo da Recorrente.

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Sil-
va — Lino Ribeiro. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

IVA. Menção indevida de IVA. Sujeito passivo. Supremo Tribunal Administrativo. 
Poderes de Cognição. Matéria de facto. Matéria de direito. Factura.

Sumário:

 I — Salvo havendo ofensa de uma disposição expressa da lei que exija certa espécie 
de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de 
prova, o Supremo Tribunal Administrativo, na qualidade de tribunal de revista, com 
poderes de cognição limitados a matéria de direito, não pode sindicar a matéria 
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de facto nem os juízos probatórios que o tribunal recorrido formulou, nos termos 
do disposto nos arts. 21º, n.º 4, do ETAF, 722º, nº3, e 729º, n.º 2, do CPC, e 280º, 
nº1, do CPPT.

 II — Do âmbito dos poderes de cognição do STA ficam igualmente excluídos os juízos 
conclusivos de direito sobre matéria de facto extraídos a partir dos factos provados 
e não provados.

 III — Tendo sido dado como provado no Acórdão recorrido que houve menção indevida 
de IVA, e, por conseguinte, factualidade suficiente para estear a liquidação ofi-
ciosa, em documento que reúne todos os requisitos do n.º 5 do art. 36º do CIVA, 
com excepção da indicação da taxa, que resulta implicitamente do cálculo do 
imposto, daí não pode deixar de decorrer uma obrigação de entregar ao Estado o 
imposto correspondente, por força do disposto no art. 2º, n.º 1, alínea c), do CIVA, 
que transforma em sujeitos passivos as pessoas singulares ou colectivas que, em 
factura ou documento equivalente, mencionem indevidamente IVA.

Processo n.º 555/12 -30.
Recorrente: A…………………………….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
I -RELATÓRIO
1. A representante da Fazenda Pública, inconformada com a sentença proferida pelo Mmo. Juiz 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida 
por A…………………………, da liquidação do IVA do ano de 1991, no entendimento de que da 
factura ou documento não consta a menção indevida de IVA, interpôs recurso para o Tribunal Central 
Administrativo Sul (TCA Sul).

2. Por Acórdão do TCA Sul, de 17 de Janeiro de 2012, decidiu -se conceder provimento ao recurso 
e revogar a sentença recorrida.

3. Não se conformando com o aresto, o então recorrido, ora recorrente, A…………………….. veio 
interpor recurso para este STA, formulando alegações, das quais se extraem as seguintes conclusões:

“1ª Para que o recorrente fosse sujeito passivo de IVA nos termos do art. 2º/2/c do CIVA, era ne-
cessário que tivesse emitido uma factura ou documento equivalente que mencionasse IVA, sendo este o 
facto tributário normativamente previsto: tal factura ou documento equivalente não consta destes autos 
nem alguma vez se poderá dar como provada a sua existência, sendo que a fotocópia de fls. 22 não 
constitui qualquer factura, nem sequer é um documento na acepção do art. 362º do Código Civil.

2ª A alegada factura n.º 01 de 1991 nunca poderia ser considerada para quaisquer efeitos, 
designadamente para conferir o direito à respectiva dedução pela Carloga, pois, além do mais, não 
obedece aos requisitos do art. 35º/5 do CIVA, designadamente não mencionando a taxa de imposto 
aplicável, que, à data. era de 17%.

3ª A tributação nos termos do art.º 2.º, n.º 2. alínea c) do CIVA está dependente da existência de 
uma factura ou documento equivalente no qual sela mencionado, ainda que indevidamente, IVA, pelo 
que não tendo a Administração Tributária juntado tal documento aos autos, não fez a prova dos factos 
conforme lhe competia — facto tributário consubstanciado na emissão de uma factura.

4ª É à Fazenda Pública, e não ao recorrente, que cabe, para fundamentar a liquidação de IVA, 
instruir o processo com uma factura ou documento equivalente subscrita pelo recorrente, o que não 
sucedeu nos autos, não tendo sido produzida qualquer prova adicional por parte da Fazenda Pública, 
que também não impugnou o documento junto pelo recorrente.

5ª Tendo o recorrente vindo a juntar aos autos cópia do recibo de quitação, único e real documento 
que assinou no momento da venda do veículo automóvel à empresa Carloga, haverá que concluir pela 
inexistência de facto tributário.

6ª Conforme decorre hoje do art. 100º do CPPT e decorria já do art. 121º do CPT, tendo em conta 
o princípio da legalidade administrativa, incumbe à Fazenda Pública o ónus de prova da verificação 
dos requisitos legais das decisões positivas desfavoráveis ao destinatário, como sejam a existência 
dos factos tributários e respectiva quantificação, quando o ato por ela praticado se fundamente nessa 
existência do facto tributário e na sua quantificação.

7ª O douto Tribunal a quo violou a regra de repartição do ónus da prova constante do art. 100º 
do CPPT, pois, perante uma fotocópia de uma factura e desconsiderando por completo a prova pro-
duzida pelo recorrente, resolveu, na falta de melhor prova em sentido contrário, pela verificação dos 
pressupostos da tributação, revogando a sentença recorrida.

8ª O Acórdão recorrido devia ter confirmado a Sentença de 1ª instância, e a inexistência de 
qualquer facto tributário que a pudesse suportar.
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9ª Se o facto tributário que aqui se discute era uma factura ou documento equivalente que men-
cionasse IVA, nos termos do art. 2º/2 do CIVA, a administração fiscal não fez prova da existência 
de tal facto, pois tal factura nunca foi apresentada nos autos, e a fotocópia de fls. 22 não serve esse 
propósito.

10ª Subsistindo dúvida sobre o facto tributário, decorrente da falta de apresentação de título 
bastante para a prova do mesmo, e da existência nos autos de 2 documentos semelhantes, mas con-
traditórios quanto à sujeição a IVA da venda, então o Acórdão recorrido ofendeu o disposto no 
art. 100º do CPPT, ao decidir a questão contra o ora recorrente, revogando a Sentença de 1ª Instância 
(cfr. art. 121º do CPT).

NESTES TERMOS, deve o recurso apresentado pela recorrente ser julgado procedente, revogando-
-se o Acórdão recorrido, com as legais consequências; Assim se decidindo será cumprido o DIREITO 
e feita JUSTIÇA”.

4. A Fazenda Pública veio produzir contra -alegações, formulando as seguintes conclusões:
“A. O ora recorrente apresenta o presente recurso com vista à revogação do Acórdão de 17/01/2012, 

sustentando que o facto tributário é inexistente, e que o Acórdão recorrido violou a regra da repartição 
do ónus da prova constante do artigo 100º do CPPT.

B. Defende que subsistindo dúvida sobre o facto tributário, o Acórdão recorrido ofendeu o disposto 
no artigo referido por ter decidido a questão contra o recorrente e por ter considerado verificados os 
pressupostos da tributação.

C. Mas, salvo o devido respeito, não tem o Recorrente razão nas violações que imputa ao 
douto Acórdão recorrido, desde logo porque perante a matéria de facto dada como provada nos 
autos, está assente que a AT, encontrou na contabilidade da referida Carloga — Aluguer de Via-
turas, SA, o escrito com as características descritas em b) do probatório [ora completadas na 
matéria da alínea h)], onde além do mais aparece discriminado o preço base do veículo vendido, 
o IVA que seria devido e que completariam o preço total a pagar por esta empresa, e com base 
no qual a mesma terá, então, exercido o correspondente direito à dedução do IVA a entregar nos 
cofres do Estado

D. Com relevo para o presente recurso importa destacar que o Acórdão recorrido analisou cor-
rectamente a matéria de facto, tendo concluído que os factos provados são «suficientes para estear 
tal liquidação oficiosa, já que esses fortes indícios e a falta de entrega do imposto se afiguravam, com 
um alto grau de probabilidade, como aderentes com a realidade, o mesmo sendo de dizer que a AT 
não deixou de cumprir com o ónus probatório que sobre si impendia em ordem à prática desse acto, 
então com carácter genérico na norma do art.º 342.º do Código Civil e hoje, com expresso comando 
na norma do art.º 74º, n.º1, da LGT.»

E. E também quanto ao argumento da falta de documento que reúna os requisitos para com base 
nele ser exercido o direito à dedução, bem andou o Acórdão recorrido quando decidiu que «…face 
ao disposto no nº2 do art.º 19.º do CIVA(4), apenas para este efeito, tais facturas têm de conter todos 
esses requisitos, questão que, de resto, é alheia a esta impugnação e a não tem por objecto».

F. Pelo que, em face dos elementos que constam do processo, o douto Acórdão ora recorrido fez 
uma correcta qualificação jurídica dos factos, assim como interpretou e aplicou de forma rigorosa as 
normas jurídicas aplicáveis, razão pela qual deve ser mantido nos seus precisos termos.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., não deve ser dado provimento ao 
presente recurso, mantendo -se o Acórdão recorrido, com todas as legais consequências.”

5. O Exmo. Magistrado do Ministério Público veio pronunciar -se no sentido de o recurso não 
merecer provimento, podendo ler -se no seu douto Parecer o seguinte:

“2. Questão jurídica decidenda submetida à apreciação do tribunal recorrido:
 - exigência de entrega pelo vendedor de IVA indevidamente liquidado em documento de venda 

na posse do comprador (fls.301 vº)
A solução da questão jurídica plasmada no acórdão impugnado merece a nossa concordância, 

pelo que nos limitaremos à enunciação dos tópicos da respectiva fundamentação:
 - a venda controvertida do veículo automóvel por A…………………….. a Carloga — Aluguer de 

Viaturas, S.A. foi titulada pela factura n.º 1 emitida em 30 abril 1991, com discriminação da liquidação 
de IVA (doc.fls.22;probatório al.h)

 - não sendo o vendedor da viatura, anteriormente à venda, sujeito passivo de IVA enquadrado 
em qualquer regime de sujeição, o imposto indevidamente liquidado converteu -o em sujeito passivo 
(art. 2º n.º 1 al.c) último segmento CIVA)

 - na qualidade de sujeito passivo (ocasional) estava obrigado à entrega do montante do imposto 
na tesouraria da Fazenda Pública no prazo de 15 dias a contar da emissão da factura (art. 26º nºs 1 
e 2 CIVA)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
O acórdão impugnado deve ser confirmado”.
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6. Notificado do parecer do Ministério Público, o recorrente veio expor o seguinte:
“1. No seu referido parecer, o Digníssimo Magistrado do Ministério Público considera que se 

encontra prejudicado o conhecimento do alegado pelo recorrido em algumas da conclusões do seu 
recurso em virtude de se tratar de matéria reconduzível a matéria de facto, cuja sindicância se encontra 
vedada a este Tribunal.

2. Nesse sentido, conclui que “improcedem as conclusões do recurso onde se exprime discordância 
com a apreciação de provas e o elenco de factos estabelecidos no probatório”.

3. Acontece que, ao contrário do sustentado no parecer sobre o qual ora nos pronunciamos, 
o recurso em causa não versa a apreciação de qualquer questão de facto, mas somente questões de 
direito.

4. Com efeito, o recorrido não manifestou qualquer discordância com o elenco de factos estabele-
cido no probatório, tendo designadamente dado por reproduzida toda a matéria de facto provada pelas 
Instâncias e delimitado os factos provados que, com maior pertinência, importam à questão jurídica 
essencial à decisão do recurso, a saber:

1) O ora Impugnante, em 30 de Abril de 1991, vendeu à empresa Carloga  - Aluguer de Viaturas, 
S.A, a viatura automóvel de marca Porsche, com a matrícula VC -82 -48  - Cfr. documento a fls. 22, 
acordo  - alínea b) da matéria de facto provada nas duas instâncias;2) A factura referida em b) supra, 
tem os dizeres constantes de fls. 22 (repetida a fls. 25), apresenta, para além do mais, duas colunas, 
uma encimada de Valor e outra de IVA, sendo que naquela primeira, em frente ao Preço base, tem 
inscrito o montante de 10.683.761$00 e nesta segunda, à frente do IVA, o montante de 1.816.239$00 
 - alínea h) da matéria de facto provada aditada pela Acórdão recorrido;”

5. A questão que se traz ao conhecimento deste douto Tribunal é exclusivamente jurídica e 
prende -se com determinar se o documento junto aos autos pela Administração Tributária — facto 
estabelecido no probatório que não se questiona — consubstancia uma factura, nos termos legais, 
podendo ser considerado facto tributário gerador do dever de pagar imposto, nos termos do disposto 
no artigo 2º/2/c) do CIVA.

6. Da mesma forma, a verificação da existência de dúvida sobre o facto tributário, para efeitos de 
aplicação do art.º 121.º do CPT e 100.º do CPPT traduz -se na apreciação jurídica daqueles normativos, 
que cabe nos poderes de cognição deste douto Tribunal.7. Pelo exposto, ao contrário do sustentado no 
douto parecer do Ministério Público, a apreciação que o presente recurso importa é exclusivamente 
de direito e reconduz -se à análise jurídica dos factos provados, de forma a se extrair a conclusão da 
existência ou inexistência de facto tributário”.

7. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
Em sede de probatório a M. Juiz do Tribunal fixou a seguinte factualidade, a qual igualmente na 

íntegra se reproduz:
“a) Em 10 de Março de 1992, o ora Impugnante, A……………………, com referência ao ano de 

1991, entregou declaração de rendimentos de IRS, com base em rendimentos que auferiu como traba-
lhador dependente  - Cfr. documento a fls. 62;

b) O ora Impugnante, em 30 de Abril de 1991, vendeu à empresa Carloga  - Aluguer de Viaturas, 
S.A., a viatura automóvel de marca Porshe, com a matricula VC -82 -48  - Cfr. documento a fls. 22, 
acordo;

c) Consta dos autos cópia de factura onde consta o seguinte:
“A………………………………
Av. ………………
………….
Nº C ………………
Carloga Aluguer de Viaturas, S.A.
Praça José Queiroz, 1  - 5
1800 Lisboa
Contribuinte n.º 502358092
Factura n.º 1
Data 30/04/91
Valor
Um veículo automóvel com as seguintes características:
 Marca: Porshe
Modelo: 944 S2
Matrícula: VC -82 -48
Cilindrada: 2990
Chassis: (...)
Motor: (...)
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Cor: Branca
Preço base 10.683.761$00
IVA
Total 12.500.000$00
Cfr. documento junto pelo Impugnante a fls. 184, não impugnado;
d) Consta dos autos Termo de Declarações, onde consta que foi ouvida em Declarações 

a Srª C…………………., na qualidade de empregada da firma Carloga Aluguer de Viaturas S. A., rela-
tivamente à compra da viatura marca Porshe, matrícula VC -82 -48, tendo referido o seguinte:

“(...) 1º A factura nº1 de 30/04/91 da venda da viatura acima indicada foi processada nos escri-
tórios da Carloga, SA, na presença do proprietário da citada viatura, Sr. A………………………., que 
a completou com a sua identificação e assinatura.(...)”  - Cfr. documento a fls. 23;

e) Em Abril de 1991 o Impugnante não era sujeito passivo em sede de IVA nem se encontrava 
enquadrado em qualquer regime de sujeição ao mesmo  - Cfr. documento a fls. 16, acordo;

f) Em 7 de Maio de 1996 foi elaborada Informação por técnico dos Serviços de Inspecção Tri-
butária da Direcção Distrital de Finanças de Lisboa, Divisão I, relativa ao ora Impugnante, da qual 
se destaca o seguinte:

“(...) o sujeito passivo acima indicado, com referência ao ano de 1991, entregou a respectiva 
declaração modelo 1 de IRS em 10 de Março de 1992, com base nos rendimentos que auferiu como 
trabalhador dependente na firma PB – Viagens e Turismo, Lda., com sede na Praça Duque de Terceira, 
20 r/c 1200 Lisboa, desconhecendo -se que o mesmo tenha exercido qualquer outra actividade de na-
tureza comercial, industrial ou de prestação de serviços. Concretamente à matéria do acto

Constante da ficha de prospecção de 25 de Fevereiro de 1996, o contribuinte em causa não poderia 
ter emitido a factura n.º 01 de 30/04/91, pela venda à Carloga Aluguer de Viaturas, SA., com sede na 
Praça José Queiroz 1 -5, 1800 Lisboa, de um veiculo automóvel, marca Porshe, matrícula VC -82 -48, 
no valor de 10.683.761$00, com a discriminação do IVA dedutível no valor de 1.816.239$00, uma vez 
que não é sujeito passivo em sede de IVA, nem se encontrava enquadrado na altura, em qualquer re-
gime de sujeição do mesmo, pelo que na mesma foi mencionado IVA indevidamente liquidado, caindo, 
assim, nas regras de incidência como prevê o artigo 2º no seu nº1, alínea c) do CIVA, facto este que 
obriga a entregar na 1ª Tesouraria da Fazenda Pública de Cascais, o correspondente imposto no valor 
de 1.816.239$00, indevidamente mencionado, no prazo de 15 dias a contar da emissão da factura, 
infringindo, assim, o artigo 26º do citado Código. (…)”  - Cfr. documento a fls. 15 a 19, o qual se dá, 
aqui, por integralmente reproduzido;

g) Em 6 de Agosto de 1996 foi o Impugnante notificado para efectuar o pagamento da quantia de 
3.989.754$00, sendo 1.816.239$00 de IVA e 2.173.515$00 de juros compensatórios  - Cfr. documento 
a fls. 11 e 12;

No TCA decidiu -se acrescentar mais duas alíneas ao probatório, no sentido de trazer ao mesmo 
a contradição existente entre a cópia da “factura” que o ora recorrido diz por si ter emitido e aquela 
que foi encontrada na contabilidade da referida Carloga, e sobre que incidiu a referida liquidação:

h) A factura referida em b) supra, tem os dizeres constantes de fls. 22 (repetida a fls. 25), apre-
senta, para além do mais, duas colunas, uma encimada de Valor e outra de IVA, sendo que naquela 
primeira, em frente de Preço base, tem inscrito o montante de 10.683.761$00 e nesta segunda, à frente 
de IVA, o montante de 1.816.239$00;

i) Aquando da inquirição de testemunhas ocorrida em 13 -7 -2010, o ora recorrido veio juntar aos 
autos o doc. de fls. 184, invocando que apenas nesta data ter o mesmo sido localizado, cuja junção a 
M. Juiz do Tribunal “a quo”, deferiu, o qual apresenta características semelhantes com o de fls. 22, 
com excepção da coluna relativa ao IVA e as referências ao preço base e ao mesmo imposto, cujo valor 
igualmente dele não consta.”

2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir: delimitação do objecto do recurso
Resulta do probatório que o ora recorrente, em 30 de Abril de 1991, vendeu à empresa Carloga 

 - Aluguer de Viaturas, S.A., uma viatura, venda titulada por factura encontrada pela inspecção de finanças 
na contabilidade da referida Carloga, documento este que apresenta para além do mais, duas colunas uma 
com informação do preço base e outra com o montante de IVA [cfr. pontos b) e c) do probatório].

Não sendo à data o recorrente sujeito passivo em sede de IVA não poderia ter emitido a referida 
factura, pelo que o IVA mencionado foi indevidamente liquidado, caindo nas regras do disposto no 
art. 2º, n.º 1, alínea c), do CIVA, o que obrigaria o recorrente a entregar na Tesouraria da Fazenda Pú-
blica o correspondente imposto mencionado na factura, o que não aconteceu.

Nesta sequência, em 6 de Agosto de 1996, foi o recorrente notificado da respectiva liquidação adi-
cional, que impugnou junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que concedeu provimento à 
impugnação anulando o referido acto, por entender que não se verificou a menção de IVA pelo recorrido 
na factura em causa, pelo que não se encontravam reunidos os pressupostos da tributação.
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Por Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, de 17 de Janeiro de 2012, foi a 
sentença recorrida revogada, com base, entre o mais, na seguinte argumentação:

“(…)
“No caso, a AT, ao ter encontrado na contabilidade da referida Carloga – Aluguer de Viaturas, 

SA, o escrito com as características descritas em b) do probatório [ora completadas na matéria da 
alínea h)], onde além do mais aparece discriminado o preço base do veículo vendido, o IVA que seria 
devido e que completariam o preço total a pagar por esta empresa, e com base no qual a mesma terá, 
então, exercido o correspondente direito à dedução do IVA a entregar nos cofres do Estado – cfr. art.º 19.º 
do CIVA – dele constando como tendo sido emitido pelo ora recorrido, logo fez dirigir contra o mesmo 
a acção de inspecção cuja cópia consta de fls. 14 e segs. dos autos, onde apurou que o mesmo não era 
sujeito passivo de IVA e nem se encontrava enquadrado, na altura, em qualquer regime de sujeição ao 
mesmo, onde inquirido declarou que a viatura teria sido vendida a um particular (o que não corresponde 
à realidade, como é manifesto, já que a mesma foi passada à referida Carloga, como compradora (1) 
“(…)” pelo que tal escrito, não pode deixar de ser da sua autoria, logo um documento (particular) 
verdadeiro, nos termos dos art.ºs 362.º, 373.º e 374.º do Código Civil.

“Perante o conteúdo de tal documento e não tendo o mesmo, então, apresentado ou sequer refe-
rido, nessas declarações, que possuía a cópia ou duplicado do mesmo escrito onde se poderia colher 
o conteúdo acima referido de não ter sido liquidado e pago pela B...o referido imposto (para além do 
preço base do veículo), a AT fez -lhe estruturar uma liquidação oficiosa nos termos do disposto nos 
art.ºs 82.º e 83.º -A do CIVA, face à falta da sua oportuna entrega nos cofres do Estado por parte do 
mesmo, como se não coloca em causa.

“E tendo por suporte tal escrito e bem assim a análise das declarações do ora recorrido, onde 
apenas veio invocar não ter então, sido no mesmo liquidado e discriminado qualquer IVA, sem qualquer 
prova, mas sem colocar em causa que o tenha assinado, assinatura que aliás confirma, não pode deixar 
de constituir factualidade suficiente para estear tal liquidação oficiosa, já que esses fortes indícios e a 
falta de entrega do imposto se afiguravam, com um alto grau de probabilidade, como aderentes com a 
realidade, o mesmo sendo de dizer que a AT não deixou de cumprir com o ónus probatório que sobre 
si impendia em ordem à prática desse acto, então com carácter genérico na norma do art.º 342.º do 
Código Civil e hoje, com expresso comando na norma do art.º 74.º, n.º1, da LGT.

(…)
(…)
“Em nosso entender, no âmbito da livre apreciação da prova em que nos encontramos – 

cfr. art.ºs 376.º do Código Civil e 659.º, n.º3 do CPC – pela junção do citado escrito bem como das 
demais provas constantes dos autos, tendo em conta, designadamente que o ora recorrido jamais 
fez, nos autos, até então, menção sequer à existência do mesmo, desde logo na sua petição inicial de 
impugnação, que então cerca de 5 anos distavam da ocorrência dessa compra e venda, sendo natural 
que, se o mesmo existisse, ainda que não o soubesse localizar, tivesse referido a sua existência, sendo 
no mínimo duvidoso que, já aquando da inquirição das testemunhas em 13 -7 -2010 – volvidos que fo-
ram cerca de 19 anos, tivesse então, tão convenientemente, descoberto o mesmo, ou seja, a existência 
dessa real cópia ou duplicado do então escrito passado em 1991, dessa compra e venda, é algo que, 
por pouco verosímil, manifestamente, não se pode dar como provado e nem sequer como constituindo 
dúvida séria, fundada, sobre a existência do facto tributário em ordem à sua anulação nos termos do 
então art.º 121.º CPT (aqui divergindo, do aliás, douto parecer do Exmo PGA, junto deste Tribunal, 
que por tal dúvida pugnava).

“(…) não se percebe mesmo como pode vir a afirmar que o escrito de fls. 22 não constitui sequer 
um documento (2) – cfr. matéria da sua 1.ª  - tendo em conta o disposto no art.º 362.º do Código Civil, 
que aliás até cita, quando no citado termo de declarações cuja cópia consta a fls. 20 dos autos, expres-
samente confessa que o assinou aquando do momento da transmissão), sendo também irrelevante que tal 
escrito possa não reunir todos os requisitos para com base nele ser exercido o direito à dedução, já que 
face ao disposto no n.º 2 do art.º 19.º do CIVA (3), apenas para este efeito, tais facturas têm de conter 
todos esses requisitos, questão que, de resto, é alheia a esta impugnação e a não tem por objecto.

Procede assim o recurso, sendo de lhe conceder provimento e de revogar a sentença recorrida 
que em contrário decidiu.

Contra este entendimento se insurge o ora recorrente alegando, em síntese, que:
• “1ª Para que o recorrente fosse sujeito passivo de IVA nos termos do art. 2º/2/c do CIVA, era 

necessário que tivesse emitido uma factura ou documento equivalente que mencionasse IVA, (…) sendo 
que a fotocópia de fls. 22 não constitui qualquer factura, nem sequer é um documento na acepção do 
art. 362º do Código Civil.

• 2ª A alegada factura n.º 01 de 1991 nunca poderia ser considerada para quaisquer efeitos, desig-
nadamente para conferir o direito à respectiva dedução pela Carloga, pois, além do mais, não obedece 
aos requisitos do art. 35º/5 do CIVA, designadamente não mencionando a taxa de imposto aplicável, 
que, à data era de 17%.
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• 3ª A tributação nos termos do art.º 2.º, n.º 2. alínea c) do CIVA está dependente da existência de 
uma factura ou documento equivalente no qual sela mencionado, ainda que indevidamente, IVA, pelo 
que não tendo a Administração Tributária juntado tal documento aos autos, não fez a prova dos factos 
conforme lhe competia — facto tributário consubstanciado na emissão de uma factura”.

Em face das alegações e respectivas conclusões, veio o Ministério Público considerar prejudicado 
o conhecimento do alegado pelo recorrente, na parte em que se reconduz à apreciação de matéria de 
facto, porquanto, “Salvo havendo ofensa de uma disposição expressa da lei que exija certa espécie de 
prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova, o erro na apreciação 
das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser sindicado pelo STA, na qualidade de 
tribunal de revista, com poderes de cognição limitados à matéria de direito (art.21º nº4 ETAF aprovado 
pelo DL n.º 129/84, 27 abril; arts.722º n.º 3 e 729º nº2 CPC; art. 280º nº1 CPPT).

Esta exclusão de sindicância abrange os juízos conclusivos sobre matéria de facto extraídos a 
partir dos factos julgados provados/não provados.

Em consequência, improcedem as conclusões do recurso onde se exprime discordância com a 
apreciação de provas e o elenco de factos estabelecido no probatório”.

Na verdade, tendo o Tribunal “a quo” concluído, “no âmbito da livre apreciação da prova em que 
nos encontramos  - cfr. artºs 376º do Código Civil e 659º, nº3 do CPC - pela junção do citado escrito 
bem como das demais provas constantes dos autos “(…)” “que não se pode dar como provado e nem 
sequer como constituindo dúvida séria, fundada, sobre a existência do facto tributário em ordem à sua 
anulação nos termos do art. 121º CPT”, veio o recorrente, nas conclusões 5ª a 10ª, questionar a apre-
ciação da matéria de facto e a valoração da prova feita por aquele Tribunal.

Acontece que, tal como se pode ler no Acórdão deste Supremo Tribunal de 12/2/2007, proc n.º 1086/05, 
qualquer discordância manifestada pelo recorrente “quanto à factualidade dada como provada pelo TCA 
ou relativa aos juízos probatórios elaborados a partir da sua livre convicção formada com base nos 
elementos trazidos ao processo não é pertinente posto que a este Tribunal não é permitir alterar matéria 
de facto fixada ou censurar os juízos emitidos na apreciação das provas”.

No mesmo Acórdão ficou consignado que, actuando o STA como tribunal de revista, não conhece 
de matéria de facto (art. 21º, n.º 4 do ETAF), salvo sempre o disposto no art. 722º do CPC, pelo que “No 
recurso interposto de acórdão do TCA, prolatado já sobre decisão de TT de 1ª instância, o recorrente não 
pode questionar, assim, a matéria de facto nem os juízos probatórios que o tribunal recorrido formulou.” 
No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 17/11/2004, proc n.º 553/04.

Também para JORGE LOPES DE SOUSA (4) saber se, perante a prova produzida, há dúvidas 
sobre a existência de um facto tributário é uma questão essencialmente de facto, que, quando não en-
volver a aplicação de qualquer norma jurídica, deverá considerar -se fora dos poderes de cognição dos 
tribunais com meros poderes de revista, como é o caso do STA nos recursos interpostos em processo 
iniciados nos tribunais Tributários.

Assim sendo, não se pode deixar de decidir em conformidade com o consignado no Parecer do 
Ministério Público, improcedendo “as conclusões do recurso onde se exprime discordância com a 
apreciação de provas e o elenco de factos estabelecido no probatório”.

Em face das conclusões que delimitam, nos termos do disposto nos arts. 684º, nº3, e 685º -A /1, 
do CPC, a questão sub judice traduz  -se em saber se andou bem o Acórdão recorrido quando concluiu 
pela legalidade da liquidação adicional de IVA, revogando a sentença recorrida.

2.2. Exigência de entrega pelo vendedor de IVA indevidamente liquidado em documento na posse 
do comprador

Na análise do caso sub judice está este Supremo Tribunal vinculado, como já vimos, ao juízo 
formulado pelo Tribunal recorrido tendo em conta a factualidade dada como provada.

Assim sendo, importa recordar que, na primeira instância, depois de por Acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Sul, de 17/12/2009, ter sido ordenada a baixa do processo para que a matéria 
de facto fosse ampliada (fls. 164 a 165 dos autos), por sentença proferida pelo Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Sintra, de 31 de Janeiro de 2011, foi julgada procedente a impugnação judicial deduzida 
pelo Impugnante ora recorrente. De entre a fundamentação da sentença, pode ler -se, a dado passo, que 
“Não se verificando a menção indevida de IVA no documento junto aos autos pelo Impugnante, então 
não estão reunidos os pressupostos de tributação em sede de IVA nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 2º do CIVA, pelo que a liquidação impugnada é ilegal”.

“Acresce que a Fazenda Pública não logrou juntar aos autos elementos probatórios que permitis-
sem a conclusão contrária, ou seja, a de que o impugnante tivesse mencionado indevidamente IVA no 
recibo de quitação da venda do automóvel em causa, sendo que o ónus de prova pertencia à Fazenda 
Pública”.

O Acórdão recorrido, chamado a dirimir se no caso dos autos houve “indevida menção de IVA 
em factura ou documento equivalente”, concluiu, entre o mais, que “(…) tendo por suporte tal escrito 
e bem assim a análise das declarações do ora recorrido, onde apenas veio invocar não ter então, sido no 
mesmo liquidado e discriminado qualquer IVA, sem qualquer prova, mas sem colocar em causa que o 
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tenha assinado, assinatura que aliás confirma, não pode deixar de constituir factualidade suficiente para 
estear tal liquidação oficiosa, já que esses fortes indícios e a falta de entrega do imposto se afiguravam, 
com um alto grau de probabilidade, como aderentes com a realidade, o mesmo sendo de dizer que a AT 
não deixou de cumprir com o ónus probatório que sobre si impendia em ordem à prática desse acto, 
então com carácter genérico na norma do art.º 342.º do Código Civil e hoje, com expresso comando 
na norma do art.º 74.º, n.º1, da LGT”.

Em face do exposto, dado como provado o facto tributário, por no juízo formulado pelo Tribunal 
recorrido, “(…)manifestamente, não se pode dar como provado e nem sequer como constituindo dúvida 
séria, fundada, sobre a existência do facto tributário em ordem à sua anulação nos termos do então 
art.º 121.º CPT, cabe a este Supremo Tribunal averiguar apenas se o Acórdão recorrido aplicou bem o 
direito. Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 24/472002, proc n.º 102/02, 
“É insindicável pelo STA o juízo feiro pelo Tribunal Central Administrativo, segundo o qual existem 
“indícios sérios” de que as aludidas facturas “não consubstanciam quaisquer operações e, portanto, 
foram simuladas com fins meramente fiscais”.

Vejamos.
Dispõe o art. 2º, n.º 1, alínea c), do CIVA que são sujeitos passivos do imposto, “as pessoas sin-

gulares ou colectivas que, em factura ou documento equivalente, mencionem indevidamente IVA”.
Desta forma, a simples menção do IVA em tais documentos, mesmo que porventura descabida, 

por não haver lugar ao mesmo, origina obrigação de imposto.
Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 24/4/2002, proc n.º 26636, este 

resultado deriva tanto do carácter rígido e formalista do IVA como do facto de o sujeito passivo desti-
natário da factura ter o direito de dedução respectivo.

Nas palavras de XAVIER DE BASTO (5), cada factura com menção de imposto, constitui “um 
cheque sobre o tesouro, pois atribui ao destinatário que seja sujeito passivo o direito de deduzir o IVA 
nela contido. Por isso, (...) a simples menção do IVA em factura (mesmo que porventura descabida, por 
não haver lugar a imposto naquele caso, por qualquer razão) origine obrigação de pagar, independen-
temente da qualidade do emissor, isto é, seja ele ou não um sujeito passivo. Tornar -se -á, pelo simples 
facto da menção, um “devedor de imposto”. Só assim se consegue que ao direito à dedução, que a 
factura atribui ao destinatário sujeito passivo, corresponda sempre uma obrigação de pagar. Assim se 
assegura o funcionamento regular do sistema de pagamentos fraccionados”.

Aplicando o exposto ao caso em apreço, verifica -se que o recorrente não era sujeito passivo de 
IVA e não estava obrigado a passar a factura, cuja cópia consta do ponto c) do probatório. No entanto, 
ao fazê -lo, a menção na mesma do imposto atribuiu ao destinatário (no caso dos autos, à Carloga 
– Aluguer de Viaturas, SA.), o direito de deduzir com base nela o IVA. Daí que o legislador comine 
que a simples menção do IVA no documento em causa origine obrigação de pagar, independentemente 
da qualidade do emissor, que se torna “devedor do imposto”, pois só assim se consegue, como refere 
XAVIER DE BASTO, “que ao direito à dedução, que a factura atribui ao destinatário sujeito passivo, 
corresponda uma obrigação de pagar”, com vista a assegurar “o funcionamento regular do sistema de 
pagamentos fraccionados”.

Em suma, tendo sido dado como provado no Acórdão recorrido que houve menção indevida de 
IVA, e, por conseguinte, factualidade suficiente para estear a liquidação oficiosa, daí não pode deixar 
de decorrer uma obrigação de entregar ao Estado o imposto correspondente, por aplicação do art. 2º, 
nº1, alínea c), do CIVA.

Argumenta o recorrente que a “alegada factura n.º 01 de 1991 nunca poderia ser considerada para 
quaisquer efeitos, designadamente para conferir o direito à respectiva dedução pela Carloga, pois, além 
do mais, não obedece aos requisitos do art. 35º/5 do CIVA, designadamente não mencionando a taxa 
de imposto aplicável, que, à data, era de 17%.”

Acontece que tendo o Tribunal recorrido concluído que o documento constante do ponto do 
probatório é idóneo a justificar a operação tributária em causa, mais uma vez não pode este Supremo 
Tribunal sindicar tal Juízo. Acolhendo a doutrina do Ministério Público, vazada no seu douto Parecer, 
a limitação dos poderes de cognição deste Supremo Tribunal há -de abranger os juízos conclusivos de 
direito sobre matéria de facto extraídos a partir dos factos julgados provados /não provados.

Acresce que o documento constante do ponto c) do probatório, reunindo todas as características 
e exigências do art. 36º, n.º 5, do CIVA, com excepção da indicação da taxa que, por sua vez, resulta 
implícita do cálculo do IVA, não pode deixar de valer para este efeito como documento equivalente a 
uma factura.

Não estando em causa o exercício do direito à dedução de imposto, a falta de indicação da taxa 
de IVA naquele documento, que é um requisito fixado na lei e está implícito no cálculo do imposto, 
não será suficiente, por si só, para se deixar de considerar juridicamente o emitente de tal documento 
como sujeito passivo, uma vez que se provou a menção indevida de IVA, para o efeito de o obrigar a 
entregar ao Estado o referido imposto.
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Em face do exposto, improcede a argumentação do recorrente, devendo confirmar -se o Acórdão 
recorrido.

III - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o Acórdão recorrido.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora)— Valente Torrão— Francisco 
Rothes.

(1) Erro que continua a repetir na matéria do artigo 26.º da sua petição, indicando mesmo uma pessoa física como tendo 
sido a compradora.

(2) Questão que tenta contornar na matéria da sua conclusão 5.ª, ao qualificar o documento que ora juntou como de 
quitação, quando de quitação nada tem – cfr. art.º 787.º do Código Civil.

(3) Cfr. neste sentido, entre outros, o acórdão do STA de 15 -4 -2009, recurso n.º 951/08 -30.
(4) Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2011, anotação ao art. 279º do 

CPPT, pp. 370 ss.
(5) Cfr. “A harmonização Fiscal na CEE”, Ciência e Técnica Fiscal, n.º 362, p. 44. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Oposição. Ilegalidade em concreto. Impugnação. Convolação

Sumário:

 I — Julgado verificado o erro na forma do processo utilizado haverá que, em face 
dos termos imperativos do disposto nos artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do 
CPPT e por razões de economia processual, ordenar a convolação da petição 
apresentada para a forma de processo adequada, quando tal convolação seja 
necessária para que o interessado possa obter o efeito útil pretendido e a menos 
que a convolação se traduza na prática de um acto inútil, e como tal proibido por 
lei.

 II — Não se verifica obstáculo à “convolação” em impugnação judicial de uma oposição 
à execução fiscal interposta dentro do prazo e na qual se questiona a legalidade 
em concreto da dívida exequenda, ainda que o oponente tenha formulado pedido 
de “levantamento da execução”.

Processo n.º 678/12 -30.
Recorrente: Adérito da Rocha Botelho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório -
1 – Adérito da Rocha Botelho, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal 

da sentença do Tribunal administrativo e Fiscal do Porto, de 24 de Fevereiro de 2010, que, por erro 
na forma de processo, indeferiu liminarmente a oposição por si deduzida contra a execução fiscal 
n.º 3352200701006474, instaurada para cobrança coerciva de dívida de IRS relativa ao ano de 2002, 
para o que apresentou as seguintes conclusões:

1) O requerimento de Oposição à execução Fiscal apresentado pelo Requerente encontra -se in-
quinado por erro na forma de processo aplicável,

2) Sendo obrigatória, nos termos do artigo 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT, a convolação 
da dita Oposição em meio de Impugnação Judicial.

3) Uma vez que nada obsta à dita convolação.
4) De facto, a impugnação, a ter sido a forma de processo utilizada, foi deduzida tempestiva-

mente,
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5) E, para mais, apesar de não ter sido pedida explicitamente a anulação do acto tributário no 
articulado da Oposição à Execução Fiscal, é perceptível a intenção do oponente de o atacar,

6) Como, aliás, se reconhece na sentença recorrida, particularmente quando se afirma que o que o 
recorrente pretendeu alegar foi “a ilegalidade em concreto da liquidação que deu origem à execução”.

7) Assim sendo, a sentença recorrida deveria ter admitido a convolação do Requerimento de 
Oposição à Execução Fiscal em Impugnação Judicial, como, aliás, resultava do Parecer do ilustre 
Mandatário do Ministério Público.

8) Ao entender de forma diversa, a sentença recorrida violou as disposições conjugadas dos arti-
gos 97.º n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT, e, consequentemente, o princípio da economia processual 
previsto no art. 7.º do CPTA e aplicável ao procedimento nos termos do art. 2.º do CPPT.

TERMOS EM QUE, REVOGANDO -SE A SENTENÇA DO TRIBUNAL A QUO, 
SUBSTITUINDO -A POR UMA OUTRA QUE PROCEDA À CONVOLAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO, 
FAR -SE -Á JUSTIÇA:

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 135 

e 136, concluindo no sentido de que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É apenas a de saber se, in casu, devia a oposição deduzida  - em relação à qual se julgou haver 

erro na forma de processo, pois que o oponente pretendia, de facto, questionar a legalidade em concreto 
da dívida – ter sido convolada em impugnação judicial (meio processual adequado para questionar a 
legalidade da liquidação de IRS que está na origem da dívida exequenda).

5 – Matéria de facto
Na decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
a) Foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3352200701006479 contra o agora oponente 

Adérito da Rocha Botelho para pagamento da quantia de 93.179,59 euros por dívida de IRS do ano de 
2002 – cfr. folhas 79 e 80 dos autos;

b) O término do prazo de pagamento voluntário da dívida de IRS do ano de 2002 ocorreu em 
26.12.2006 – cfr. notificação da liquidação de fls. 24 dos autos;

c) Não foi deduzido processo de impugnação judicial sobre a questão suscitada nos presentes 
autos – cfr. informação de fls. 98 dos autos;

e) (sic) A presente Oposição foi interposta em 07.03.2008 – cfr. fls. 2 dos autos.
6 – Apreciando.
6.1 Da possibilidade de “convolação” da oposição deduzida em impugnação judicial
A sentença recorrida, a fls. 100 a 106 dos autos, considerando que oponente questiona, tão só, a 

legalidade da liquidação efectuada e que deu origem à dívida exequenda e que não se enquadrando 
o fundamento invocado em qualquer das previsões do art. 204.º do CPPT e existindo legalmente 
meio judicial de impugnação julgou verificada a nulidade de erro na forma de processo (cfr. sentença 
recorrida a fls. 103 dos autos), insusceptível de convolação em impugnação judicial, ex vi do disposto 
nos artigos 97.º n.º 3 da LGT e 98.º n.º 4 do CPPT, pois que o oponente termina o seu articulado 
pedindo que “(…) se digne julgar procedente e provada a presente oposição com todas as legais con-
sequências, designadamente a do levantamento da execução (…), pedido este julgado não consentâneo 
com o processo de impugnação judicial, pelo que não poderá haver convolação dos autos em autos 
de impugnação (cfr. sentença recorrida, a fls. 104 e 105 dos autos).

O recorrente, aceitando a decisão relativa à existência de erro na forma de processo (cfr. a conclu-
são 1) das suas alegações de recurso), insurge -se contra a não convolação da oposição em impugnação 
judicial, obrigatória, nos termos do artigo 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT, uma vez que 
nada obsta à dita convolação, pois que a impugnação, a ter sido a forma de processo utilizada, foi 
deduzida tempestivamente, e, para mais, apesar de não ter sido pedida explicitamente a anulação do 
acto tributário no articulado da Oposição à Execução Fiscal, é perceptível a intenção do oponente 
de o atacar, como, aliás, se reconhece na sentença recorrida, particularmente quando se afirma que 
o que o recorrente pretendeu alegar foi “a ilegalidade em concreto da liquidação que deu origem 
à execução.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal, no seu parecer a 
fls. 135 e 136 dos autos, pronuncia -se no sentido do provimento do recurso, pois que a tal nada obsta, 
antes a convolação é legalmente imposta, visto que a petição de oposição foi apresentada em 8.03.2007 
(e não, em 7.03.2008, como por lapso se estabelece a alínea e) no probatório, sendo tal lapso passível 
de correcção na medida em que respeita a uma ocorrência processual sujeita à percepção directa e 
imediata do tribunal de recurso), pelo que a impugnação é tempestiva, e o recorrente pretende ques-
tionar a legalidade concreta do acto de liquidação do imposto, embora formulando o pedido inade-
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quado de levantamento da execução, que deve ser interpretado como sequencial do pedido implícito 
de anulação do acto tributário (cf. neste sentido acórdão STA -SCT 4.02.2009 processo n.º 925/08).

Vejamos.
Julgado verificado o erro na forma do processo utilizado – não questionado, antes expressamente 

aceite pelo recorrente (cfr. a conclusão 1) das suas alegações) – haverá que, em face dos termos imperati-
vos do disposto nos artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT e por razões de economia processual, 
ordenar a convolação da petição apresentada para a forma de processo adequada, quando tal convolação 
seja necessária para que o interessado possa obter o efeito útil pretendido e a menos que a convolação 
se traduza na prática de um acto inútil, e como tal proibido por lei, como paradigmaticamente sucede 
no caso de extemporaneidade do novo meio processual para o qual fosse convolada a petição.

Ora, não obstante o consignado na alínea e) do probatório fixado, a intempestividade da petição 
não constitui in casu obstáculo à convolação, pois que o prazo de impugnação é de 90 dias contados 
do termo do prazo para pagamento voluntário (artigo 102.º n.º 1, alínea a) do CPPT), o que no caso 
dos autos corresponde ao dia 26.12.2006 (cfr a alínea b) do probatório fixado), e, embora a alínea e) 
do probatório fixado consigne que a oposição foi interposta em 07.03.2008, o certo é que o terá sido 
em data necessariamente anterior a 08.03.2007, pois que o processo de oposição foi autuado nesta 
última data (cfr. fls. 1 dos autos), sendo logicamente impossível que a autuação seja anterior à entrega 
da petição.

Assim, como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal, 
verifica -se quanto à data constante da alínea e) do probatório fixado um lapso, importando e sendo 
possível proceder à sua correcção, pois que não pode, obviamente, de tal lapso decorrer prejuízo para o 
recorrente, a quem o lapso não é minimamente imputável, sendo desnecessário fazer baixar o processo 
à primeira instância para determinar essa correcção, pois que há elementos nos autos que permitem ao 
tribunal de recurso proceder à respectiva correcção.

Não sendo, no caso dos autos, a intempestividade da oposição obstáculo à convolação, também o 
não é, ao contrário do decidido, o facto de o oponente ter concluído a sua petição de oposição (a fls. 2 
a 4 dos autos) requerendo ao tribunal que «se digne julgar procedente e provada a presente oposição 
com todas as legais consequências, designadamente a do levantamento da execução (cfr. fls. 4 dos 
autos)», tanto mais que o que nela questiona é, como julgado e resulta manifesto do teor da petição 
apresentada, a legalidade da liquidação.

É que, afastado o rigor formalista na interpretação das peças processuais, desadequado aos tempos 
presentes e expressamente rejeitado pelos modernos direitos processuais que procuram dar tradução 
ao princípio tutela jurisdicional efectiva dos direitos e interesses das partes, há -de concluir -se que a 
petição de oposição apresentada pode interpretar -se como contendo um pedido implícito no sentido 
da anulação da liquidação – pois que se questiona a legalidade em concreto da liquidação que está na 
origem da dívida exequenda  - sendo de interpretar a referência ao “levantamento da execução” como 
decorrência expectável daquela anulação, ou como diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto no 
seu parecer, como pedido consequencial do pedido implícito de anulação do acto tributário.

Ensina JORGE LOPES DE SOUSA que «(…) em situações deste tipo, deverá ter -se em conta 
a possibilidade de interpretação da petição, designadamente se nela é detectável um pedido implícito 
compatível com a forma de processo adequada. Na verdade, (…), para aproveitamento da petição não 
interessará que o pedido esteja devidamente formulado, sendo relevante o efeito jurídico que se tem em 
vista. Por isso, se, interpretando a petição, se conclui que o oponente pretende a eliminação jurídica de 
um acto que identifica, não haverá obstáculo à convolação.» (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código 
de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, volume II, 6.ª edição, 2011, Lisboa, 
Áreas Editora, p. 92  - nota 10 e) in fine ao artigo 98.º do CPPT).

Este Supremo Tribunal já assim o entendeu em casos semelhantes – cfr. os Acórdãos deste Supremo 
Tribunal de 16 de Abril de 2008, rec. n.º 51/08, de 4 de Fevereiro de 2009, rec. n.º 925/08 (citado quer 
pelo recorrente quer pelo Ministério Público), de 11 de Fevereiro de 2009, rec. n.º 924/08 e de 7 de 
Julho de 2010, rec. n.º 366/10 – não havendo razão, antes pelo contrário, para decidir de modo diverso, 
como fez a sentença recorrida, que não pode, por isso, manter -se.

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

Supremo Tribunal Administrativo em, no provimento do recurso, revogar a sentença recorrida e anu-
lar todo o processado desde a petição inicial (que se aproveita), determinando -se a convolação dessa 
petição de oposição em petição de impugnação, ex vi do disposto nos artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, 
n.º 4 do CPPT.

Sem custas, pois a recorrida não contra -alegou.

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Dispensa de prestação de garantia. Direito de audição. Questão nova.

Sumário:

 I — Independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza 
jurídica do acto aqui em causa (indeferimento do pedido de dispensa de prestação 
de garantia) – acto materialmente administrativo praticado no processo de exe-
cução fiscal ou acto predominantemente processual – é de concluir que não há, 
no caso, lugar ao exercício do direito de audiência previsto no art. 60º da LGT.

 II — Os recursos jurisdicionais visam a reapreciação de decisões de tribunais de grau 
hierárquico inferior, tendo em vista a sua alteração ou anulação por erro de facto 
ou de direito das mesmas, não sendo admissível no recurso o conhecimento de 
questões que não foram colocadas nem apreciadas na decisão recorrida e que 
não são de conhecimento oficioso, como é o caso da eventual violação, por parte 
da Administração Tributária, do princípio do inquisitório e da verdade material 
ou do alcance dos seus deveres instrutórios à luz das regras do ónus de prova em 
sentido subjectivo nos casos previstos no n.º 3 do art. 170º do CPPT.

 III — Nunca se justificaria um convite para junção de elementos de prova num caso em 
que, ainda que a AT aportasse para os autos prova dos factos alegados pelo re-
querente ou que este juntasse prova de todos os factos que alegou (e que consistem 
unicamente na ausência de património, em ter dívidas fiscais e na circunstância 
de a idade avançada o impedir de obter crédito bancário), tal nunca implicaria 
(atenta a total ausência de alegação quanto aos rendimentos ou proveitos auferidos 
e encargos suportados) que ficasse provada a concreta situação económica do 
requerente em termos da eventual prova da «manifesta falta de meios económi-
cos».

Processo n.º 708/12 -30.
Recorrente: António Augusto Loureiro Ferreira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves (por sorteio, vencimento e lembrança).

Acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. António Augusto Loureiro Ferreira, com os sinais dos autos, interpõe recurso, para a Secção 

do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, da sentença proferida pelo Tribunal 
Tributário de Lisboa que julgou improcedente a reclamação, deduzida nos termos do art. 276º do CPPT, 
do acto praticado pelo Órgão de Execução Fiscal (OEF) substanciado no despacho que àquele indefe-
riu o pedido de dispensa de garantia bancária, no âmbito do processo de execução fiscal pendente no 
Serviço de Finanças de Lisboa – 2.

1.2. O recorrente apresentou as respectivas alegações, formulando as seguintes Conclusões:
I. A Meritíssima Juiz o quo julgou improcedente a Reclamação proposta pelo aqui Recorrente, 

por duas ordens de razões, as quais delimitam o presente Recurso.
Na verdade, e salvo o devido respeito por opinião contrária, o Tribunal a quo, ao decidir como 

decidiu, aplicou incorrectamente o Direito, ao ter interpretado o estatuído nos artigos 30º, 52º, 60º, 74º, 
103º, todos da Lei Geral Tributária (doravante LGT), 85º, 170º, e 199º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (doravante CPPT), da forma como o fez, concomitantemente com a análise 
da jurisprudência dos Tribunais Superiores, os quais têm decidido num sentido mais favorável ao 
contribuinte.

II. Igualmente considera o Recorrente que a ordem escolhida pela Meritíssima Juiz a quo, para 
elaboração da sentença ora colocada em crise, foi escolhida de forma invertida, isto porque, quer 
aquando a Reclamação proposta, quer ao nível da análise da própria questão controvertida, importará, 
primeiramente, apreciar das questões relacionadas com as invocadas preterição de observância de 
formalidade legais, e só depois, se aí tiver cabimento, apreciar a questão relacionada com os motivos 
que sustentaram o pedido de isenção de prestação de garantia.
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III. O mesmo equivalerá a dizer que primeiro dever -se -á discutir as questões de forma, depois, 
caso não padeçam de nenhuma ilegalidade, aí sim, apreciar do mérito, questões relacionadas com a 
substância.

Em face do exposto, e tendo sempre em atenção a delimitação do presente recurso as conclusões 
de recurso irão seguir a seguinte ordem:

 - Saber se relativamente ao acto de dispensa de prestação de garantia, se impunha ou não, a au-
diência prévia do interessado, ora Recorrente;

 - Saber se se verificam os pressupostos para o preenchimento dos requisitos para a efectivação 
da dispensa de prestação de garantia.

IV. O Recorrente esclarece que, desde a notificação do despacho alvo da Reclamação, que tem 
efectuado todos os pagamentos prestacionais, como se a isenção de prestação de garantia tivesse fico 
aceite. Com isto, o Recorrente quer demonstrar que não utilizou a Reclamação, nem o presente recurso, 
como expediente dilatório para retardar o pagamento da divida.

V. O Recorrente pretende apenas ver reconhecido como aplicável, o Direito que alegou. O direito 
que o Recorrente exerceu — Reclamação — advém do estatuído no disposto no artigo 276º do CPPT, 
sendo que, foi o próprio Chefe do Serviço de Finanças Lisboa 2, no seu despacho datado de 25 -10 -2011, 
que notificou o Executado dessa mesma possibilidade.

VI. Ora, o aludido artigo (276º do CPPT) estatui a garantia dos interessados no direito de recla-
mação dos actos materialmente administrativos praticados pelos órgãos da Administração Tributária.

VII. Pese embora o processo de execução fiscal tenha natureza judicial, não podemos esquecer 
que os órgãos da Administração Tributária têm participação nos actos que não tenham natureza juris-
dicional.

VIII. Ora, é precisamente este o motivo que permitiu ao Recorrente efectuar a Reclamação do 
acto administrativo, praticado pelo Chefe do Serviço de Finanças 2, o qual indeferiu a isenção de 
prestação de garantia.

IX. Estamos verdadeiramente, perante uma defluência da norma consagrada constitucionalmente, 
a qual, garante a todos os cidadãos, o direito de recorrer à impugnação contenciosa de todo e qualquer 
acto da administração que lese os seus direitos e interesses — artigo 268º, n.º 4, da Constituição da 
República Portuguesa (adiante apenas designada por CRP).

X. Como referido, o ora Recorrente, deduziu Reclamação do despacho do Chefe do Serviço de 
Finanças Lisboa 2, datado de 25 -10 -2011, por o mesmo ter indeferido o pedido formulado para obter a 
dispensa de prestação de garantia, pedindo a sua anulação, por ter sido omitida a formalidade essencial 
de audição prévia, considerando ainda que se verificavam preenchidos os requisitos para a aludida 
dispensa, porquanto, a Autoridade Tributária dispunha de todos os elementos tendentes à prova do 
preenchimento daqueles requisitos.

XI. Em face disto, considera o Recorrente que a circunstância de a Administração Tributária ter 
omitido a audiência prévia do interessado no acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação 
de garantia deveria ter sido avaliada, pois, sendo aquela devida, o interessado foi castrado no seu direito 
de poder, posteriormente, fazer a prova que a Administração Tributária considerou como não feita.

XII. Mais considera o Recorrente que, o despacho reclamado, não é precedido de nenhuma, outra 
notificação para que, querendo, pudesse exercer o seu direito de audição prévia, sobre qualquer projecto 
de despacho, relacionado com o pedido de dispensa de prestação de garantia que havia apresentado. 
Pois, não podemos descurar o Princípio que consagra a participação dos administrados na formação 
das decisões em que são directamente interessados.

XIII. De resto, tal Princípio encontra -se consagrado na previsão do artigo 60º, n.º 1, da LGT: “A 
participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode efectuar -se, 
sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas: (...)”.

E, será através do estatuído na alínea b) do referido normativo legal, que o direito do Recorrente 
encontra acolhimento: “Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, recla-
mações, recursos ou petições”.

XIV. Mas mais, este direito de participação tem quer consagração constitucional (artigo 267º da 
CRP), quer no Código de Procedimento Administrativo (Cfr. artigo 100º).

XV. Ora, como a dispensa de audição prévia do aqui Recorrente só seria legalmente admissível 
se a decisão do pedido efectuado fosse favorável ao mesmo, tal como previsto no n.º 2 do artigo 60º 
da LGT, a Administração Tributária, ao agir como agiu, preteriu formalidades essenciais, querendo o 
mesmo significar que, ou não existiu projecto de decisão, ou ao existir, não foi concedido ao Executado 
o direito de se pronunciar sobre a decisão.

XVI. Por tudo quanto vem sido dito, considera o Recorrente que o despacho reclamado é ilegal, 
quer por violação do disposto no artigo 60º, n.º 1, da LGT, quer por violar um Principio constitucional, 
reconhecido aos interessados na condição de administrados.
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XVII. Chegados aqui, e atentas as razões aduzidas pela Autoridade Tributária na sua Resposta, 
bem como a fundamentação da sentença proferida pelo Tribunal a quo, afigura -se como necessário 
analisar a natureza jurídica do acto que decide isentar, ou não, a prestação de garantia.

XVIII. O Recorrente concorda em absoluto com a fundamentação de Direito utilizada pela 
Meritíssima Juiz no âmbito do processo n.º 204/12.3BELRS, que corre os seus termos na 1ª Unidade 
Orgânica do Tribunal Tributário de Lisboa.

XIX. No aludido aresto poder -se -á ler que, a decisão que incida sobre a dispensa de prestação de 
garantia, produz, por si só, efeitos jurídicos, nomeadamente a da não suspensão do processo de execu-
ção, preenchendo, por isso, o conceito de acto administrativo, e serem, por esse motivo, aplicáveis as 
normas atinentes ao procedimento administrativo, e, especificamente, as respeitantes ao processo tribu-
tário porquanto, “qualquer tomada de decisão administrativa tem sempre subjacente um procedimento 
administrativo, ainda que abreviado, nos termos do disposto no artigo 267º, n.º 5 da Constituição da 
República Portuguesa, e do artigo 1º do Código de Procedimento Administrativo”.

XX. Esta conclusão deriva da análise efectuada na aludida sentença de que: “O acto administra-
tivo, é nos termos do artigo 120º do Código do Procedimento Administrativo, para efeitos de aplicação 
daquele código, «as decisões dos órgãos da Administração que ao abrigo de normas de direita público 
visem produzir efeitos jurídicos numa situação individual e concreta». É certo que o processo de execu-
ção fiscal é um processo de natureza jurisdicional, como dispõe o artigo 103º da Lei Geral Tributária, 
onde logo se lê «sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos que 
não tenham natureza jurisdicional», donde se retira a conclusão, que não é pelo facto do processo de 
execução fiscal ter natureza judicial que não podem ser praticados, na respectiva tramitação, actos 
de natureza administrativa”.

XXI. No que tange à questão sobre a indispensabilidade de audiência prévia à decisão de dispensa 
de garantia, já o Supremo Tribunal Administrativo respondeu, no seu Douto Acórdão n.º 01072/11 de 
14/12/2011: “Como decorre do disposto no art. 103º da LGT e tem sido repetidamente afirmado pela 
jurisprudência deste STA, o processo de execução fiscal tem natureza judicial, na totalidade, e embora 
a AT nele possa praticar actos que não tenham natureza jurisdicional é garantido aos interessados 
o direito de reclamação para o juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos aí 
praticados por órgão da AT”.

XXII. “Entre os actos que podem ser praticados pela AT no processo de execução fiscal inclui -se 
a suspensão da execução após prestação de garantia, nos casos enunciados nos arts. 52º da LGT e 
169º do CPPT, bem como a decisão sobre a dispensa de prestação dessa garantia, nos casos previstos 
na lei (nºs. 3 a 6 do citado art. 52º da LGT e art. 170º do CPPT)”.

XXIII. “No caso, o acto reclamada substancia -se, precisamente, no indeferimento, por parte do 
órgão de execução fiscal, de pedida de dispensa de reforço (no montante de 406.950,06 Euros) de 
garantia, nos termos do art. 170º do CPPT, por esse mesmo órgão ter considerado que o pedido não se 
encontra instruído com toda a prova documental necessária à apreciação da pretensão do requerente, 
ou seja, instruído com todos os elementos documentais comprovativos da verificação dos pressupostos 
de que depende a concessão da dispensa prevista no no n.º 3 do citado art. 170º do CPPT, e por não 
ser apresentada prova da irresponsabilidade do executado pela situação de insuficiência/inexistência 
de bens”.

XXIV. “Ora, como em situação semelhante se afirmou no ac. deste STA, de 2/2/2011, rec. n.º 08/11, 
o despacho de indeferimento objecto do presente reclamação qualifica -se como verdadeiro acto ad-
ministrativo em matéria tributária e não como mero acto de trâmite, uma vez que não se confina nos 
estreitos limites da ordenação intraprocessual, antes projecta externamente efeitos jurídicos numa 
situação individual e concreta — cfr. art. 120º do CPA — sendo que a decisão da AT de suspender ou 
não o processo de execução fiscal por virtude da prestação (ou da dispensa) de garantia implica e 
determina manifestos reflexos na esfera jurídica da ora recorrida”.

XXV. “E, assim, em face dessa definição como acto administrativo e tratando -se, como se trata, 
de um acto administrativo definidor de uma situação jurídica que no caso é desfavorável ao contri-
buinte, impunha -se a sua prévia audição, de acordo com o estatuído nos arts. 100º do CPA e 60º da 
LGT. Tanto mais que, no caso, a próprio recorrente alega que o indeferimento do pedido de dispensa 
de reforço da garantia se fundamentou na circunstância de o órgão de execução fiscal ter conside-
rado que o pedido não se encontra instruído com todos os elementos documentais comprovativos da 
verificação dos pressupostos de que depende a concessão da dita dispensa de prestação do reforço da 
garantia e por não ter sido apresentada prova da irresponsabilidade do executado pela situação de 
insuficiência/inexistência de bens”.

XXVI. “E nem se diga, como pretende a recorrente, que a tal obsta o facto de o art. 60º da LGT 
estar inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário” bem como o facto de no 
âmbito do procedimento tributário definido no art. 54º da LGT não estar incluído o processo de execução 
fiscal, ou seja, que, no caso, não estando em causa o procedimento tributário (mos, antes, o processo 
judicial) não seria, por isso, aplicável o disposto naquele art. 60º da LGT”.
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XXVII. “É que, por um lado (e independentemente das alegadas — nas Conclusões I a P difi-
culdades de conceptualização da reclamação prevista no art. 276º do CPPT) os arts. 54º da LGT e 
44º do CPPT contemplam uma definição do âmbito do procedimento tributário em termos latos, que 
compreende «toda a sucessão de actos dirigida à declaração de direitos tributários», em ambos se 
incluindo, aliás, o procedimento de cobrança das obrigações tributárias, na parte em que não tiver 
natureza judicial (cfr. alínea h) do n.º 1 do art. 54º da LGT e a al g) do n.º 1 do art. 44º do CPPT)”.

XXVIII. “E, por outro lado, como se viu, o suspensão da execução após prestação de garantia, 
nos casos enunciados nos arts. 52º da LGT e art. 170º do CPPT, bem como a decisão sobre a dispensa 
de prestação dessa garantia, nos casos previstos na lei (nºs. 3 a 6 do citado art. 52º da LGT e art. 170º 
do CPPT), são de qualificar como verdadeiros actos administrativos em matéria tributário e não como 
mero actos de trâmite; e, assim, como actos administrativos definidores de uma situação jurídica que 
no caso é desfavorável ao contribuinte, impunha -se a sua prévia audição, de acordo com o estatuído 
nos arts. 100º do CPA e 60º da LGT”.

XXIX. À semelhança do Douto Acórdão transcrito, como no caso em apreço nos presentes autos, 
considera o Recorrente que está provado que a fundamentação apresentada pela Administração Tributária 
para o indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia remete para a falta de prova levada 
pelo requerente ao procedimento, quando formulou o seu pedido de pagamento em prestações, como 
isenção de prestação de garantia: “Quanto à dispensa de garantia, a mesma não merece deferimento 
em virtude de não estar provada a manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de 
bens penhoráveis, conforme determina o art. 52º n.º 4 da LGT”.

XXX. Em abono da verdade sempre se dirá que, caso tivesse sido respeitado o direito de audição 
prévia do interessado, o mesmo poderia ter juntado os elementos que reputasse por necessários à prova 
da sua insuficiência económica.

XXXI. A agir como agiu, a Administração Tributária não diligenciou pelo cumprimento da Lei e 
dos Princípios nela consagrados, como sendo o da audiência prévia do interessado em momento prévio 
à decisão, para que o mesmo pudesse, como se disse, querendo, fazer prova contrária dos factos que a 
Administração Tributária considerou para a sua decisão reflectida no despacho reclamado.

XXXII. Ainda que se fale em Jurisprudência mais recente relativamente ao caso em apreço nos 
presentes autos, a verdade é que, tal jurisprudência não é uniforme, e não acautela os interesses dos 
cidadãos contribuintes, tal como previsto na Constituição da República Portuguesa.

XXXIII. Para além do Douto Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo, e que 
supra se transcreveu, outros existem que entendem ser de aplicar a circunstância de audição prévia do 
interessado. A esse propósito veja o Ac. do TCAS, datado de 29 -11 -2011, com o processo n.º 05168/11: 
“(…) Dispõe o art. 60º da LGT na redacção introduzida pelo art. 13º da Lei n.º 16 -A/2002, de 31.05, 
o seguinte:

“1 - A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode 
efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:

a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, recursos ou peti-

ções;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer beneficio ou acto administrativo em ma-

téria fiscal;
d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos;
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária.
2 - É dispensada a audição no caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do con-

tribuinte ou a decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável.
3 - Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que 

se referem a alínea b) a alínea e) do n.º 1, é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em 
caso de invocação de factos novos sobre os quais ainda se não tenha pronunciado.

4 - 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.

5 - Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, para efeitos do exercício do direito de 
audição, deve a administração tributária comunicar ao sujeito passivo o projecto da decisão e sua 
fundamentação.

6 - O prazo do exercício oralmente ou por escrito do direito de audição, não pode ser inferior a 
8 nem superior o 15 dias.

7 - Os elementos novos suscitados na audição dos contribuintes são tidos obrigatoriamente em 
conta na fundamentação da decisão».

São, assim, diversas as situações, no procedimento tributário, em que o direito à participação 
dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam pode ser exercido havendo que ter 
em conta a extensão do conceito legal de procedimento tributário que se encontra enunciado no 
art. 54º n.º 1 da LGT.
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Dispõe este preceito legal o seguinte:
“1 - O procedimento tributário compreende toda a sucessão de actos dirigida à declaração de 

direitos tributários, designadamente:
a) As acções preparatórias ou complementares de informação e fiscalização tributária;
b) A liquidação dos tributos quando efectuada pela Administração Tributária;
c) A revisão, oficiosa ou por iniciativa dos interessados, dos actos tributários;
d) O reconhecimento ou revogação dos beneficias fiscais;
e) A emissão ou revogação de outros actos administrativos em matéria tributária
(…)”
Sendo o objectivo do procedimento tributário a “declaração de direitos tributários”, isto é, a 

emissão de um acto produtor de efeitos jurídicos, há que entendê -lo como uma sucessão ordenada 
de actos e formalidades tendentes à declaração de direitos tributários.

É certo que, de acordo com o disposto no art. 103º, n.º 1 da LGT, “O processo de execução 
fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária 
nos actos que não tenham natureza jurisdicional”.

Também é certo que o art. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do 
procedimento tributário”.

Porém, o pedido de suspensão da execução fiscal e de dispensa de prestação de garantia e 
a respectiva decisão a proferir pelo órgão da execução fiscal, não deixa de ser um procedimento 
tributário “enxertado” no processo de execução fiscal.

Aliás, à semelhança do que ocorre com o pedido de pagamento em prestações, v. g., previsto 
nos arts. 196º e ss. do CPPT, o que permite afirmar que na execução fiscal, apesar da sua natureza 
judicial, se praticam actos materialmente administrativos em matéria tributária.

Assim sendo, pode concluir -se que o caso dos autos tem enquadramento legal nos arts. 549º, 
n.º 1 e 60º, 1, b) da LGT, o que determina a necessidade da audição do reclamante, ora recorrido, 
antes de tomada o decisão sobre os seus pedidos.

Acresce que, embora não expressamente previsto no art. 60º da LGT, a obrigatoriedade da au-
dição do responsável tributário subsidiário, em caso de reversão no processo de execução fiscal, está 
contemplada no n.º 4 do art. 23º da LGT, numa concretização do direito constitucional de audição 
consagrado no art. 267º, n.º 5 da CRP, que reconhece aos cidadãos o direito de participação na for-
mação das decisões e deliberações que lhes disserem respeito.

Por outro lado, não colhe o argumento da recorrente de que, tendo o reclamante sido ouvido antes 
de proferido o despacho de reversão que o chamou à execução fiscal, não carecia a AT de o notificar, 
ao abrigo do disposto no art. 60º da LGT, pois tinha “exercido o direito de audição prévia, aquando 
da fase preparatória para a sua reversão” e que “é a própria lei que prevê a dispensa de audição.”

Como decorre da letra da lei— cfr. art. 60º, n.º 1  - b) e e) e n.º 3 da LGT — o que a lei dispensa é 
o “e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária”, no caso de ter sido 
exercido o “b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, 
recursos ou petições;”, relativos, obviamente, ao procedimento tributário da inspecção tributária que 
ocorra no caso concreto.

Não é, manifestamente, o caso dos autos, onde o recorrido, não obstante ter sido ouvido sobre 
a proposta de despacho de reversão contra si a ordenar, não pode ver precludido o seu direito de 
participação na formação das decisões que lhe digam respeito no decurso do processo e após ter sido 
contra si ordenada a reversão, sob pena de violação do referido art. 60º da LGT.

A decisão da AT de suspender ou não um processo de execução fiscal e a de dispensar ou não 
a prestação de garantia, possuem manifestos reflexos na esfera jurídica do ora recorrido, sendo 
tais decisões actos administrativos em matéria tributária.

Tratando -se, como se trata, de actos administrativos definidores de uma situação jurídica, 
com efeitos jurídicos no caso concreto no caso desfavoráveis, impunha -se a prévia audição do 
reclamante, de acordo com o estatuído nos arts. 60º da LGT e 100º do CPA.

Em conclusão, pode afirmar -se que foi violado o disposto no referido art. 60º n.º 1 da LGT 
quando a AT não procedeu à audição do ora recorrido, nos termos do disposto art. 60º da LGT, 
sobre o projecto de decisão desfavorável às suas pretensões.” (negrito e sublinhados nossos).

XXXIV. Acresce ainda que, se sobre a mesma matéria, foram proferidas decisões contrárias entre 
si, sempre se dirá que, somos de opinião que a interpretação e aplicação da lei deverá ser no sentido 
mais favorável ao contribuinte. Este princípio é aplicado em vários ramo do Direito, e o caso em apreço 
nos presentes autos não deverá ser excepção.

XXXV. Ainda que existam dúvidas quanto à aplicação dos normativos legais enunciados, ou que 
a sua interpretação quanto à referida aplicação seja ambígua, considera o Recorrente que a mesma 
deverá ter em consideração aquela que se revelar mais favorável ao contribuinte.

XXXVI. Ora, atenta a delimitação que o Recorrente efectuou para o presente Recurso, e a conclu-
são que se chegou relativamente à questão de saber se relativamente ao acto de dispensa de prestação 



2781

de garantia, se impunha ou não, a audiência prévia do interessado (sim, impunha -se a audiência prévia 
do interessado), deveremos seguir agora para a segunda questão:

 - Saber se se verificam os pressupostos para o preenchimento dos requisitos para a efectivação 
da dispensa de prestação de garantia.

O Recorrente fundamentou o seu pedido de pagamento em prestações com isenção de prestação 
de garantia da seguinte forma:

1º
Foi o ora Executado citado para o pagamento do montante € 1.985,97 (mil, novecentos e oitenta 

e cinco euros e noventa e sete cêntimos).
2º
No entanto, não tem o Executado forma de proceder ao pagamento da dívida exequenda de uma 

só vez, pelo que vem requerer que lhe seja concedida a possibilidade de efectuar o seu pagamento em 
prestações mensais, iguais e sucessivas, no maior número legalmente admitido, por considerar que 
assim poderá assumir e suportar a sua obrigação.

3º
Paralelamente, nos termos do art. 52º n.º 4 da Lei Geral Tributária, vem o Executado requerer a 

isenção de prestação de garantia, uma vez que, face à sua idade avançada, não consegue obtê -la, junto 
de nenhuma entidade bancária.

4º
Acresce ainda que, o Executado não tem quaisquer bens da sua propriedade, pelo que se encontra 

impossibilitado de os oferecer como dação em cumprimento.
5º
Para além do supra exposto, é ainda de salientar o facto de o Executado ter dívidas aos Serviços 

de Finanças como devedor originário, e por reversão fiscal de duas sociedades, tudo num cômputo 
global de € 198.394,00 (cento e noventa e oito mil, trezentos e noventa e quatro euros).

6º
E como já justificado, mas que agora se reitera, a ausência de património e a impossibilidade de 

obter crédito junto de qualquer Instituição Bancária, impossibilita o Executado de pagar de uma só vez 
a quantia objecto do presente processo executivo.

7º
Contudo, como é verdadeira intenção do Executado proceder ao pagamento de todas as suas 

dívidas, originárias ou decorrentes de reversão fiscal, tal circunstância só será possível caso o pedido 
de pagamento em prestações seja deferido.

XXXVII. A Administração Tributária, por despacho datado de 25 -10 -2011, emitido pelo Chefe 
do Serviço de Finanças de Lisboa 2, sobre o acima transcrito, apenas se pronunciou que: “(...) Quanto 
à dispensa de garantia, a mesma não merece deferimento em virtude de não estar provada a manifesta 
falta de meios económicos revelada pelo insuficiência de bens penhoráveis, conforme determina o 
art. 52º n.º 4 da LGT (...).

XXXVIII. No entanto, e na esteira do que vem sido defendido pelo Recorrente, caso a Adminis-
tração Tributária tivesse notificado o interessado para exercer o seu direito de audição prévia, o mesmo 
teria corroborado o alegado com alguma documentação.

XXXIX. E diz -se alguma documentação pois, está vedada ao Recorrente a possibilidade de obtenção 
de todos os documentos que pudessem fazer prova, a 100%, de que não tinha condições para prestar 
garantia. Teria pedido uma certidão de teor ao Serviço de Finanças, para que atestasse se o mesmo era 
ou não proprietário de algum bem (cujo resultado seria negativo, pois o Recorrente não é proprietário 
de rigorosamente nada). Igualmente, teria pedido uma declaração ao Banco com que trabalha, para 
atestar que não lhe seria concedida nenhuma garantia bancária (de resto, o depósito bancário que o 
Recorrente tem no Banco, o qual se cifra em mais de € 12.000,00, está penhorado à ordem do Serviço 
de Finanças de Lisboa 2).

XL. O Recorrente não poderia entregar nenhuma certidão negativa emitida pelo IRN, I.P., por esse 
tipo de buscas não ser efectuado para o cidadão desprovido da qualidade de Agente de Execução ou 
Administrador de Insolvência. De resto, nem sequer seria credível que o Recorrente fosse proprietário 
de mais algum bem, e que a Administração Tributária não os tivesse penhorado.

XLI. A este propósito, a sentença recorrida refere que «(...) Como se verifica da análise do re-
querimento que o Reclamante dirigiu ao órgão da Execução Fiscal, invocou encontrar -se em situação 
económica que não lhe permite prestar garantia de valor suficiente para suspender a execução, alegando 
ter idade avançada que não lhe permite obter uma garantia junto de nenhuma entidade bancária, nem 
dispor de bens da sua propriedade que possa oferecer em dação em cumprimento e ser executado 
noutros processos de valor elevado que o impossibilitam de efectuar o pagamento integral da dívida 
exequenda, e que embora tenha intenção de proceder ao pagamento, apenas lhe sendo possível com 
dispensa da prestação da garantia, não juntando ou requerendo qualquer elemento de prova”.
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XLII. Considerando ainda que, (…) “a regra sobre a repartição do ónus da prova, que constitui 
no fundo a transposição adaptada da regra geral contida no artigo 342º do Código Civil, é a que 
decorre do artigo 74º da LGT (...) No caso dos autos, está em causa uma pretensão dirigida pelo 
Reclamante à Administração Tributária invocando reunir os requisitos necessários ao deferimento do 
pedido de dispensa de prestação de garantia, pelo que era sobre o Reclamante que incidia o ónus da 
prova, por qualquer dos em direito permitidos, de que reunia as pressupostos enunciados no artigo 52º 
da LGT”.

XLIII. Conclui que (...), “Incumbindo ao Reclamante o ónus da prova dos factos que alega, a falta 
de prova dos pressupostos de que o legislador fez depender a dispensa da prestação de garantia, que 
devia ser apresentada com o requerimento em que manifesta essa pretensão, como impõe o disposto 
no artigo 170º, n.º 3 do CPPT, importa a penalização da sua pretensão tal como ocorreu na decisão 
recorrida”.

XLIV. Acabando por decidir que o Reclamante, ora Recorrente, não logrou efectuar a prova que 
lhe cabia, não provando por isso, a insuficiência ou a inexistência de bens para os efeitos do disposto 
no artigo 52º, n.º 4, da LGT.

XLV. De facto, a única coisa que o Recorrente pretendia — e que pretende — é pagar as suas 
dívidas, o que vem fazendo de forma faseada, como se o seu pedido tivesse sido aceite.

O único documento que o Executado, aqui Recorrente poderia ter junto ao processo, era uma 
certidão emitida pelo próprio Serviço de Finanças, ou até mesmo, uma declaração do Banco.

XLVI. Administração Tributária, na pessoa do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 2, decidiu 
totalmente ao arrepio de toda a prova que já existe nos autos executivos. Não crê o Recorrente que o 
Serviço de Finanças onde corre os termos do processo executivo subjacente ao presente Recurso, con-
tenham informação sobre a existência de bens ou a capacidade financeira do executado, e não tivessem 
tomado alguma providência no sentido de obterem o ressarcimento da dívida exequenda.

XLVII. E o Tribunal a quo, ao decidir como decidiu, apenas avaliou os motivos aduzidos pela 
Administração Tributária, não dando provimento às motivações do Recorrente.

De facto, o Recorrente, é o elo mais fraco na relação estabelecida com a Administração Tributária. 
A esta última não importa ou não interessa, provavelmente por não ter cabimento nos seus objectivos 
anuais, deferir o pagamento em prestações.

XLVIII. De nada importa se o contribuinte dá mostras de querer pagar; a Administração Tributá-
ria avaliou o pedido do contribuinte, ao encontro daquilo que é a sua interpretação da lei, desde logo, 
considerando que não era devido o direito de audição prévia.

XLIX. Embora o direito de audição prévia tivesse já sido analisado no presente recurso, não 
pode o Recorrente, mais uma vez deixar de mencionar, que caso o mesmo lhe tivesse sido conferido, 
ter -se -ia inteirado, de quais os documentos que na opinião daquele Serviço de Finanças, pudessem, 
eventualmente, ser considerados como passíveis de demonstrar a sua incapacidade para prestar a exigida 
garantia, e proceder à sua junção.

L. Por tudo quanto vem sido dito, considera o Recorrente que a sentença recorrida enferma de 
vício, nomeadamente por ter incorrido em erro de interpretação e aplicação de Direito, devendo, por 
isso, ser revogada em consequência do presente recurso considerado procedente, tudo com as demais 
consequências.

3. Não foram apresentadas Contra -alegações.
4. O Ministério Público emite parecer no sentido do não provimento do recurso.
5. Considerando que estariam em causa neste recurso questões jurídicas idênticas às que iam ser 

submetidas a julgamento, já agendado, no recurso jurisdicional n.º 696/12 -30, desta Secção, interposto 
pelo mesmo recorrente António Augusto Loureiro Ferreira, sobrestou -se na decisão  - cfr. o despacho 
de fls. 187 – e S. Exa. o Presidente deste Supremo Tribunal determinou o julgamento ampliado de 
ambos os recursos, nos termos do art. 148º do CPTA, ordenando, para tanto, a intervenção do plenário 
da secção (cf. despachos de fls. 187, 187 verso e 188).

E apesar de o conhecimento ampliado daquele recurso n.º 696/12 -30 não ter chegado a concretizar-
-se, em virtude de razões de natureza formal (tendo o mesmo sido retirado da tabela), manteve -se, neste 
processo, a concretização do referido julgamento alargado.

6. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre apreciar e decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Corre termos no Serviço de Finanças de Lisboa — 2, contra o ora Reclamante, por reversão, 

o processo de execução fiscal n.º 3247201101051776 e apensos para cobrança de dívidas relativas a 
IVA e IR de 2010 e 2011 no valor de € 1.985,97 — cf. fls. 4 a 13;

B) Em 21/10/2011, o Reclamante apresentou pedido de pagamento da dívida exequenda em pres-
tações, bem como a dispensa de prestação de garantia que se dá aqui por integralmente reproduzido, 
invocando ter idade avançada, e não conseguir obtê -la junto de nenhuma entidade bancária, invocando 
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não ser proprietário de quaisquer bens imóveis facto que o impede de os oferecer em dação em paga-
mento, juntou duplicados e procuração forense — cf. fls. 23 dos autos;

C) Sem conceder ao executado prazo para se pronunciar, por despacho de 25/10/2011, que se dá 
aqui por integralmente por reproduzido, veio a ser deferido o pedido de pagamento em prestações, e 
indeferido o pedido de dispensa da prestação de garantia, por não estar provada a manifesta falta de 
meios económicos, revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, conforme determina o artigo 52º, 
n.º 4 da LGT  - cf. fls. 35 dos autos;

D) De tal decisão reclamou para o Tribunal Tributário em 21/11/2011 — cf. fls. 42.
2.2. A sentença recorrida julgou improcedente a reclamação, com base, entre outros, nos seguintes 

fundamentos:
«(…) constituindo o pedido de dispensa de prestação de garantia um procedimento tributário 

enxertado no processo de execução fiscal, e a decisão nele proferida um verdadeiro ato administrativo 
em matéria tributária e funcionalmente diferente do processo judicial dirigido à cobrança coerciva de 
determinadas quantias, encontra -se submetido aos princípios e normas que disciplinam a actividade 
tributária, como é o caso do direito de participação.

Todavia, por um lado, não é obrigatória a audiência prévia perante requerimentos em que não 
é necessário desenvolver diligências instrutórias, como é o caso. No caso dos autos, tratava -se de um 
ato restritamente vinculado, sem necessidade de instrução. Acresce o facto de, face ao caráter urgente 
de tal procedimento, se encontrar dispensada tal formalidade. (…)

Sempre se chegaria à mesma solução, caso se considerasse verificado o vício formal por preterição 
do direito de audição prévia, enquanto formalidade essencial, pois no caso dos autos, tratava -se de um 
ato restritamente vinculado, não poderia conduzir à anulação do ato reclamado com tal fundamento, 
por aplicação do princípio do aproveitamento dos atos, decorrente da teoria da degradação em não 
essencial de formalidade, quando se conclua com segurança que a ponderação da Administração não 
poderia ser diferente e que a decisão proferida não poderia ser outra.

Com efeito, com o pedido de dispensa deve o executado juntar toda a prova que suporta os funda-
mentos de facto e de direito que obrigatoriamente deve aduzir no seu requerimento (cf. artigo 170º, n.º 3 
do CPPT). No caso vertente, conforme já atrás deixámos expendido, tratava -se de um ato restritamente 
vinculado, podendo concluir -se com segurança que a decisão reclamada foi proferida de harmonia 
com o direito aplicável, pelo que não poderia ser diferente daquela que foi tomada.

Assim sendo, como consequência do incumprimento do ónus da prova dos factos por si alegados 
no pedido de dispensa de prestação de garantia, que sobre o Reclamante impendia, a decisão reclamada 
não podia ser outra que não no sentido do indeferimento da pretensão…»

2.3. Discorda o recorrente alegando, em síntese e no essencial:
― Que foi ilegalmente omitido o direito a audiência prévia, pois que, tratando -se de actos ad-

ministrativos definidores de uma situação jurídica com efeitos jurídicos no caso concreto, no caso 
desfavoráveis, impunha -se a prévia audição, de acordo com o estatuído nos arts. 60º da LGT e 100º do 
CPA e conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, afirmada, entre outros, no ac. de 14/12/2011, 
proc. 01072/11;

― Se se tivesse respeitado o direito de audiência prévia do interessado, o mesmo poderia ter 
juntado os elementos necessários à prova da sua insuficiência económica;

― No entanto, “está vedada ao Recorrente a possibilidade de obtenção de todos os documentos 
que pudessem fazer prova, a 100%, de que não tinha condições para prestar garantia. Teria pedido 
uma certidão de teor ao Serviço de Finanças, para que atestasse se o mesmo era ou não proprietário de 
algum bem (cujo resultado seria negativo, pois o Recorrente não é proprietário de rigorosamente nada). 
Igualmente, teria pedido uma declaração ao Banco com que trabalha, para atestar que não lhe seria 
concedida nenhuma garantia bancária (de resto, o depósito bancário que o Recorrente tem no Banco, 
o qual se cifra em mais de € 12.000,00, está penhorado à ordem do Serviço de Finanças de Lisboa 2)” 
(cfr. Conclusão XXXIX).

― O único documento que o executado poderia ter junto ao processo era uma certidão emitida 
pelo próprio Serviço de Finanças ou até mesmo uma declaração do Banco (cfr. Conclusão XLV);

― A AT decidiu totalmente ao arrepio de toda a prova que já existe nos autos de execução (Con-
clusão XLVI).

2.4. Sabido que o âmbito objectivo do recurso é definido pelas conclusões do recorrente (arts. 
684º, n.º 3 e 685º -A, n.º 1, do CPC), importando, consequentemente, decidir as questões nelas coloca-
das  - e, bem assim, as que forem de conhecimento oficioso  -, exceptuadas aquelas cuja decisão fique 
prejudicada pela solução dada a outras – n.º 2 do art. 660º do CPC, verifica -se que, atento o teor das 
Conclusões formuladas pelo ora recorrente, as questões suscitadas se reconduzem à de saber (i) se a 
sentença recorrida incorreu em erro de julgamento quando considerou que no âmbito do pedido de 
dispensa de prestação de garantia, atenta a natureza judicial do processo de execução fiscal, não há 
lugar ao direito de audição previsto no art. 60º da LGT, previamente à prolação de decisão, bem como 
à de saber (ii) se se verificam, no caso, os pressupostos de que depende a dispensa da prestação de 
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garantia constantes do art. 52º n.º 4 da LGT, mesmo tendo em atenção a regra do ónus da prova e a 
eventual atenuação desse ónus (por dever a AT e apesar de tal não ter sido pedido, juntar ao processos 
elementos documentais de que dispusesse).

É que, como flui dos autos, o recorrente, citado no processo executivo n.º 3247201101051776 e 
apensos, requereu (doc. de fls. 23) ao chefe do Serviço de Finanças o pagamento em prestações mensais, 
iguais e sucessivas, no maior número legalmente admitido, bem como, nos termos do n.º 4 do art. 52º 
da LGT, a isenção de prestação de garantia, alegando que, “face à sua idade avançada, não consegue 
obtê -la, junto de nenhuma entidade bancária” e que não tem quaisquer bens da sua propriedade, pelo 
que se encontra impossibilitado de os oferecer como dação em pagamento. Salientou ainda o facto de 
ter dívidas aos serviços de finanças como devedor originário, e por reversão fiscal de duas sociedades, 
tudo no cômputo global de € 198.394,00.

E em face deste requerimento a AT proferiu despacho deferindo o pagamento da dívida em presta-
ções, mas indeferindo o pedido de isenção de prestação de garantia, por “não estar provada a manifesta 
falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, conforme determina o 
art. 52º n.º 4 da LGT” (cfr. despacho a fls. 36).

Contra este indeferimento deduziu o recorrente reclamação (art. 276º do CPPT), acrescentando aos 
fundamentos já apresentados a ilegalidade do despacho por não ter havido lugar ao direito de audiência, 
nos termos do disposto no art. 60º da LGT, e invocando prejuízo irreparável, sendo que um depósito 
bancário já se encontra penhorado à ordem do Serviço de Finanças 2.

E mais alegou (cfr. Ponto 38 da Reclamação) estarem «… ao alcance da Administração todos os 
elementos necessários à análise da situação, nomeadamente os comprovativos da insuficiência econó-
mica, nos termos exigidos no art. 170º do CPPT».

Vejamos, pois, cada uma das questões (supra enunciadas) que no presente recurso importa deci-
dir.

3. Da aplicação do direito de audiência no procedimento de dispensa de prestação de ga-
rantia.

3.1. O art. 60º da LGT dispõe, sob a epígrafe «Princípio da participação»:
«1  - A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode 

efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:
a)...
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos 

ou petições;
(...).»
3.2. A questão da aplicabilidade deste preceito face a pedido de dispensa de prestação de garantia 

não tem tido uma resposta uniforme da jurisprudência, como dá nota a decisão recorrida.
É que, embora se aceite, sem discrepância, a natureza judicial do processo de execução fiscal e a 

constitucionalidade da atribuição de competência à AT para a prática de actos de natureza não jurisdi-
cional no processo de execução fiscal (sem prejuízo da possibilidade de recurso (reclamação) para os 
Tribunais Tributários de quaisquer actos praticados pela mesma AT [cfr. os acs. desta Secção do STA, 
de 23/5/2012, rec. 489/12, de 9/5/2012, rec. 446/12, de 23/2/2012, rec. 59/12, de 7/2/2011, rec. 1054/11, 
de 2/2/2011, rec. 8/11, bem como, os acs. do Tribunal Constitucional, n.º 80/2003, de 12/2/2003 (in 
DR n.º 68, II Série, de 21/3/2003, pp. 4526 e ss.) n.º 152/2002, de 17/4/2002 (in DR n.º 125, II Série, 
de 31/5/2002, pp. 10338 e ss.) e n.º 263/02, de 18/6/2002 (in DR n.º 262, II Série, de 13/11/2002, pp. 
18786 e ss.) e os acs. do STA, de 20/2/2008, rec. n.º 999/07, de 16/6/2004, rec. n.º 367/04, de 2/5/2001, 
rec. n.º 25027 e de 19/2/92, recs. nºs. 13763 e 13830], já, no que tange à natureza do acto aqui em 
questão (indeferimento do pedido de isenção de garantia  - arts. 170º do CPPT e 52º n.º 4 da LGT), não 
tem havido unanimidade (1) de posições: sustenta -se, por um lado, que estamos perante a prática de 
um acto predominantemente processual e relativamente ao qual, por isso, não se aplicam as regras do 
procedimento tributário, designadamente a regra constante do art. 60º da LGT (cf. o ac. de 7/3/2012, 
rec. 185/12) e, em contrário, argumenta -se, por outro lado, que esse acto se configura como acto admi-
nistrativo praticado por órgãos da AT no âmbito do processo de execução fiscal (como sucederá, por 
exemplo, também com as decisões de suspender um processo de execução fiscal (art. 169º) e/ou de 
apreciar pedidos de pagamento em prestações (art. 196º) ou dação em pagamento (art. 201º, todos do 
CPPT). De acordo com este último entendimento, tais actos poderão ser definidos como actos mate-
rialmente administrativos em matéria tributária e não como meros actos de trâmite, uma vez que não se 
confinam nos estreitos limites da ordenação intraprocessual ou de mera regulamentação processual, antes 
projectam externamente efeitos jurídicos numa situação individual e concreta (cfr. art. 120º do CPA, e 
na jurisprudência, os acs. deste STA, de 14/12/2011, rec. n.º 1072/11, de 2/2/2011, rec. n.º 8/11).

E, a nosso ver, é de aceitar esta posição, pois que, confrontada a natureza dos actos que estão 
compreendidos nas hipóteses normativas acima transcritas, nomeadamente o pedido de dispensa de 
garantia previsto nos arts. 170º do Código de Procedimento e Processo Tributário e 52º n.º 4 da Lei 
Geral Tributária com a formulação habitualmente usada para atribuição à administração de poderes 
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discricionários ou em cujo exercício é admissível uma margem de livre apreciação, é inquestionável 
que tais actos haverão de ser qualificados como verdadeiros actos administrativos em matéria tributária 
e não como meros actos de trâmite. (2)

3.3. Todavia e não obstante esta conclusão, a mais recente jurisprudência desta Secção de Con-
tencioso Tributário do STA tem também vindo a acentuar, de forma dominante, que não há lugar, neste 
caso, ao exercício do direito de audiência previamente à decisão do pedido de prestação de garantia, 
porque a isso obsta a natureza urgente que o legislador atribuiu ao respectivo procedimento – n.º 4 do 
art. 170º do CPPT (cfr. os citados acs. de 20/6/2012, rec. n.º 625/12, de 9/5/2012, rec. n.º 446/12, de 
23/5/2012, rec. n.º 489/12 e de 23/2/2102, rec. n.º 59/12). (3)

E, na verdade, a natureza urgente que o legislador atribuiu ao procedimento previsto no art. 170º 
do CPPT é de configurar como circunstância que, pela sua excepcionalidade e pela incompatibilidade 
com a duração mínima da audiência de interessados, justifica a preterição daquela formalidade, de 
acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 103º do CPA (aplicável por força da alínea c) do 
art. 2º da LGT), sendo que tal situação de urgência (determinante da não audiência dos interessados) 
ocorre quando haja de se prosseguir determinada finalidade pública em que o factor tempo se apresente 
como elemento determinante e constitutivo e seja impossível ou, pelo menos, muito difícil, cumpri -la 
através da observância dos procedimentos normais.

Ora, sendo certo «que o direito de participação dos cidadãos na formação das decisões que 
lhes dizem respeito tem de ser norteado pelo princípio superior da salvaguarda dos seus direitos ou 
interesses legítimos na feitura de uma decisão que se deseja correcta, não o é menos que tal exercício 
não deve criar obstáculos a situações objectivas de urgência legal, razão por que se impõe observar, 
também nos procedimentos tributários de carácter urgente, a norma que prevê a dispensa de audição 
contida no referido artigo 103º, n.º 1, alínea a), do CPA.

No caso vertente, o curtíssimo prazo concedido à administração tributária para a decisão do 
pedido, conjugado com a obrigatoriedade de o executado apresentar imediatamente toda a prova 
no requerimento onde formula a sua pretensão, denuncia objectivamente o carácter urgente deste 
procedimento tributário, onde o tempo constitui um elemento determinante na finalidade pública que 
se visa prosseguir, de obviar ao sumiço de bens que possam garantir o pagamento integral da dívida 
exequenda, assim se justificando a não observância da formalidade prescrita no artigo 60º da LGT, 
ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 103º do CPA, face à aplicação subsidiária das 
normas do CPA ao procedimento tributário» (citado ac. de 23/2/2012, rec. n.º 59/12).

A prescrição de um prazo imperativo tão curto, associado à preocupação do legislador em es-
tabelecer que do pedido devem constar as razões de facto e de direito em que se baseia a pretensão e 
que o mesmo deve ser instruído com a prova documental pertinente, apontam no sentido de a AT ser 
chamada a decidir apenas com base nos elementos que lhe forem aportados pelo executado, recaindo 
sobre ele o ónus de instruir o procedimento com todos os elementos necessários à formação da decisão 
pela AT. Ou seja, é de concluir que o legislador, tendo em conta a forma como regula os elementos 
que devem constar do requerimento e o prazo exíguo para a resposta da AT, não quis deliberadamente 
assegurar o direito de audiência.

Neste sentido, Diogo Leite de Campos, et all., anotam que o prazo de decisão extremamente curto 
previsto no n.º 4 do art. 170º do CPPT impõe a conclusão que não é legalmente assegurado o direito 
de audiência prévia nos casos de decisão sobre a dispensa de prestação de garantia: “A inviabilidade 
prática de assegurar o direito de audição do requerente da prestação de garantia nos termos previstos 
na LGT reconduz -se a que se esteja perante mais um caso em que, implicitamente, se estabelece que 
não há direito de audição, caso este que, aliás, até se enquadra sem esforço apreciável na alínea a) 
do n.º 1 do art. 103º do CPA, em que se afasta o direito de audição prévia «quando a decisão seja 
urgente»: no caso em apreço, o facto de se estabelecer um prazo imperativo de 10 dias para decisão, 
é uma manifestação explícita de que, na perspectiva legislativa, se está perante uma situação em que 
se impõe uma decisão urgente, pelo menos suficientemente urgente para justificar o afastamento da 
audição prévia, como resulta da inviabilidade de o assegurar nos termos previstos na lei”. (4)

Em suma, no caso vertente, a exclusão de audiência do requerente no âmbito do procedimento 
aqui em causa, encontra fundamentos objectivos de justificação na própria urgência da prolação da 
decisão, atendendo, desde logo, à natureza e características da execução (celeridade e simplicidade, 
que interessam, normalmente, ao credor que promove a execução), sendo que a premência do credor 
ganha aqui especial acuidade com a circunstância de o requerimento de isenção de prestação da garantia 
poder redundar em efeito suspensivo sobre a execução, aumentando o risco de poderem ser dissipados 
bens que o credor pretende executar.

E cabendo ao executado carrear para o procedimento todos os elementos, incluindo provas e de-
mais informações, necessários ao êxito da sua pretensão [incluindo os necessários à demonstração do 
prejuízo irreparável, concretizando -o e indicando «as razões que o levam a crer que existe uma séria 
probabilidade de ele poder vir a ocorrer se ele não for dispensado da prestação de garantia» (5)] ele 
mesmo contribui para a definição do objecto do procedimento, atenuando a hipótese de ser surpreendido 
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ou confrontado pela AT com elementos que desconheça, o que também acentua o sentido da diminuição 
da relevância deste direito nestes casos de decisão sobre a dispensa de prestação de garantia.

3.4. Por outro lado e de todo o modo, a entender -se que estamos perante mero acto predominan-
temente processual, também não haverá lugar a direito de audiência prévia, já que à formação desse 
acto processual não se aplicam as regras do procedimento tributário, designadamente a do art. 60º da 
LGT (cfr. o citado ac. de 7/3/2012, rec. n.º 185/12).

3.5. Em suma, independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza 
jurídica do acto aqui em causa (indeferimento do pedido de isenção de garantia) – acto materialmente 
administrativo praticado no processo de execução fiscal ou acto predominantemente processual, é de 
concluir que não há, neste caso, lugar a exercício do direito de audiência (art. 60º da LGT) falecendo, 
pois, a argumentação do recorrente e sendo de confirmar, com a presente fundamentação, a sentença 
recorrida, na parte em que assim decidiu.

4. Da questão de saber se, no caso, se verificam os pressupostos de que depende a dispensa 
da prestação de garantia, constantes do n.º 4 do art. 52º da LGT, mesmo tendo em atenção a regra 
do ónus da prova e a eventual atenuação desse ónus (por dever a AT e apesar de tal não ter sido 
pedido, juntar ao processos elementos documentais de que dispusesse).

Esta é, aliás, a questão determinante do julgamento ampliado a que se procede nos presentes 
autos.

4.1. Nesta matéria, a sentença recorrida considerou o seguinte:
«A decisão reclamada considerou, além do mais, que o Reclamante não produziu prova dos factos 

que invocou no seu pedido. (…)
Vejamos se o pedido formulado reunia os requisitos para produzir os efeitos que o Reclamante 

pretendia obter.
Como se verifica da análise do requerimento que o Reclamante dirigiu ao órgão da Execução 

Fiscal, invocou encontrar -se em situação económica que não lhe permite prestar garantia de valor 
suficiente para suspender a execução, alegando ter idade avançada que não lhe permite obter uma ga-
rantia junto de nenhuma entidade bancária, nem dispor de bens da sua propriedade que possa oferecer 
em dação em cumprimento e ser executado em outros processos de valor elevado que o impossibilitam 
de efetuar o pagamento integral da dívida exequenda, e que embora tenha intenção de proceder ao 
pagamento, apenas lhe sendo possível com dispensa da prestação da garantia, não juntando ou re-
querendo qualquer elemento de prova.

Com efeito, a regra sobre a repartição do ónus da prova, que constitui no fundo a transposição 
adaptada da regra geral contida no artigo 342º do Código Civil, é a que decorre do artigo 74º da LGT, 
que estabelece que o ónus da prova dos factos constitutivos dos direitos da administração tributária 
ou dos contribuintes recai sobre quem os invoca.

No caso dos autos, está em causa uma pretensão dirigida pelo Reclamante à Administração Tri-
butária invocando reunir os requisitos necessários ao deferimento do pedido de dispensa de prestação 
de garantia, pelo que era sobre o Reclamante que incidia o ónus da prova, por qualquer dos em direito 
permitidos, de que reunia os pressupostos enunciados no artigo 52º da LGT. (…)

Incumbindo ao Reclamante o ónus da prova dos factos que alega, a falta de prova dos pressupostos 
de que o legislador fez depender a dispensa da prestação de garantia, que devia ser apresentada com o 
requerimento em que manifesta essa pretensão, como impõe o disposto no artigo 170º, n.º 3 do CPPT, 
importa a penalização da sua pretensão tal como ocorreu na decisão recorrida.»

4.2. Discordando, o recorrente vem alegar, em síntese, que, se tivesse sido respeitado o direito de 
audiência prévia, poderia ter juntado os elementos necessários à prova da sua insuficiência económica 
(teria pedido uma certidão de teor ao Serviço de Finanças, para que atestasse se era ou não proprietário 
de algum bem e igualmente teria pedido uma declaração ao Banco com que trabalha, para atestar que 
não lhe seria concedida nenhuma garantia bancária (o depósito bancário que tem no Banco e se cifra 
em mais de € 12.000,00 está penhorado à ordem do Serviço de Finanças de Lisboa 2). Pelo que assim 
não tendo sucedido, ficou impossibilitado de obter todos os documentos que pudessem fazer tal prova, 
(cfr. Conclusões XXXIX e XLV), tendo a AT decidido totalmente ao arrepio de toda a prova que já 
existe nos autos de execução (Conclusão XLVI).

Ou seja, o recorrente, repetindo a alegação dos fundamentos invocados na reclamação, vem agora 
invocar também que poderia ter junto os elementos que reputasse necessários à prova da sua insuficiência 
económica e que teria corroborado o alegado com alguma documentação, caso tivesse sido respeitado 
o direito de audição prévia, pelo que o Tribunal, ao decidir como decidiu, apenas avaliou os motivos 
aduzidos pela AT, não dando provimento às suas (do recorrente) motivações.

Esta é, contudo, uma questão só agora (no recurso) suscitada, ou seja, trata -se de questão nova 
que o STA não pode apreciar.

Vejamos porquê.
4.3. Por um lado, como se viu, não ocorreu ilegalidade do despacho reclamado por preterição de 

formalidade legal decorrente da falta de audiência prévia.
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Por outro lado, atentando no teor da reclamação apresentado nos termos do art. 276º do CPPT e 
nas ilegalidades que aí foram imputadas ao despacho reclamado, quanto ao indeferimento da dispensa 
de prestação de garantia, logo se constata que esta questão da eventual atenuação do ónus da prova 
(reconduzida, no caso, à questão de saber se devia a AT e apesar de tal não ter sido pedido, juntar ao 
processos elementos documentais de que dispusesse) não foi suscitada: o reclamante não invocou 
(nem junto do OEF, nem em sede de reclamação do art. 276º do CPPT) matéria relativa às regras do 
ónus da prova e da repartição desse ónus, nem negou, sequer, que lhe cabia em exclusivo esse ónus; tal 
como nunca invocou ou colocou, nem a questão de saber se, nos casos previstos no n.º 3 do art. 170º 
do CPPT, o OEF está ou não sujeito ao dever de instruir o processo com prova de factos alegados pelo 
requerente, quando este nada lhe pede nesse sentido, nem a questão de saber se, por via disso, o despa-
cho reclamado é ilegal por exigir ao executado que faça a prova dos factos que alega e por violação do 
princípio da colaboração [daí que, mesmo aceitando a relevância de toda a prova produzida quanto aos 
factos alegados (quer a produzida pela contraparte, quer a produzida por via do princípio da aquisição 
processual  - art. 515º do CPC) no caso, não seja de apelar, sequer, à matéria atinente ao ónus de prova 
em sentido subjectivo (que sujeito é que pode produzir prova)].

E também não se nos afigura que a alegação de estarem «ao alcance da Administração todos os 
elementos necessários à análise da situação, nomeadamente os comprovativos da insuficiência eco-
nómica, nos termos exigidos no art. 170º do CPPT» (alegação constante do art. 38º da reclamação) se 
possa subsumir ao pedido de junção de tais elementos documentais.

Em suma, aquela alegação (no recurso) de ilegalidade da decisão por o indeferimento do requeri-
mento de isenção de prestação de garantia se ter baseado apenas na apontada falta de prova dos factos 
invocados pelo requerente para sustentar a alegada falta de meios económicos (Conclusões XXXVII 
e ss.) e de que o único documento que ele poderia ter junto ao processo era uma certidão emitida pelo 
próprio Serviço de Finanças para que atestasse se o mesmo era ou não proprietário de algum bem (cujo 
resultado seria negativo) ou até mesmo uma declaração do Banco com que trabalha, para atestar que 
não lhe seria concedida nenhuma garantia bancária (até porque o depósito bancário que possui e se cifra 
em mais de € 12.000,00 está penhorado à ordem do Serviço de Finanças de Lisboa 2) – cfr. Conclusões 
XXXIX e XLV – configura -se, portanto, como questão nova, suscitada apenas no presente recurso e 
que, por isso, o STA não pode apreciar: visando o recurso a reapreciação da decisão de tribunal de grau 
hierárquico inferior, apenas pode ter por objecto questões decididas pelo tribunal recorrido, não podendo 
conhecer -se de questões novas suscitadas nas alegações, salvo se forem de conhecimento oficioso.

4.4. E nem se diga que o requerente deveria ter sido convidado, ainda que oficiosamente, a com-
pletar a prova dos factos alegados.

Por um lado e sendo certo que, como aponta a sentença, atenta a regra geral sobre o ónus da prova 
constante do art. 342º do CCivil e o disposto no art. 74º da LGT, é sobre o requerente que impende o ónus 
de provar os pressupostos de que depende a dispensa de prestação de garantia, ou seja, que a prestação 
de garantia lhe causa prejuízo irreparável ou que carece manifestamente de meios económicos para o 
pagamento da dívida exequenda e acrescido, e bem assim que a insuficiência ou inexistência de bens 
não é da sua responsabilidade, o que se verifica é que o recorrente não só não apresentou ou sugeriu 
qualquer meio de prova em ordem a demonstrar a factualidade concreta da qual se pudesse concluir 
pela manifesta falta de meios económicos, como também não alegou, sequer, que a inexistência de 
bens não era de sua responsabilidade, quando é certo que sem a prova desse pressuposto nunca seria, 
legalmente, possível a dispensa da prestação da garantia.

Por outro lado, apesar do indeferimento por parte do OEF, o recorrente continuou a não juntar (na 
reclamação) qualquer elemento probatório dos factos (parcos) que alega relativamente à sua situação 
económica e nunca invocou que a AT devesse ter carreado para os autos elementos concretos de prova 
de que dispusesse (limitando -se, como se viu, a, conclusivamente, alegar estarem «ao alcance da Ad-
ministração todos os elementos necessários à análise da situação, nomeadamente os comprovativos 
da insuficiência económica, nos termos exigidos no art. 170º do CPPT»).

O acto reclamado não foi, pois, impugnado com base numa actuação ilegal da AT sob esse 
prisma. O que conjugado com o facto de o reclamante nem sequer ter alegado factos concretos sobre 
os rendimentos e despesas que tem (o facto de não ter bens não significa que não tenha rendimentos, 
perceptíveis, desde logo, face à alegação de que está a pagar as dívidas em prestações) e, por maioria 
de razão, de não ter feito a mínima prova da sua concreta situação económica, nem ter protestado juntar 
qualquer prova ou formulado pedido no sentido de que ela fosse solicitada a alguma entidade oficial, 
leva a concluir pela legalidade da decisão recorrida.

Acresce que, ainda que a AT aportasse para os autos a prova de «todos» os factos alegados pelo 
executado, ou que este juntasse prova de «todos» esses factos que alegou (não ter património, ter 
dívidas fiscais e a circunstância de a idade avançada o impedir de obter crédito bancário), tal não sig-
nificaria (atenta a total ausência de alegação quanto aos rendimentos ou proveitos auferidos e encargos 
suportados) que ficasse desde logo provada a sua concreta situação económica, em termos da eventual 
prova da «manifesta falta de meios económicos». E essa falta de alegação de factos concretos já não 
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seria sanável (mesmo que se formulasse o questionado convite) por via da junção dos elementos ale-
gadamente em falta.

Improcedem, assim, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, em julgamento ampliado nos termos do art. 148º do CPTA, 

acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em, negando provimento ao recurso, 
confirmar, com a presente fundamentação, a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator por vencimento e designação 
nos termos da parte final do n.º 4 do artº 713º do CPC)  — Valente Torrão (declaração de voto que se 
segue) — Isabel Marques da Silva — Dulce Neto — Ascensão Lopes (segue declaração em anexo) 
— Francisco Rothes — Lino Ribeiro (com declaração de vencido) — Pedro Delgado — Maria Fer-
nanda Maçãs (com declaração de voto de vencido).

Declaração de voto

Voto a decisão, mas quanto à fundamentação relativa à dispensa do direito de audição prévia, tal 
como venho manifestando nos casos em que a questão se tem colocado, entendo o seguinte:

Não me impressiona o argumento do prazo de dez dias constante do artº 170º, n.º 4 do CPPT para 
a decisão.

Em meu entender, a razão para a referida dispensa, tanto neste caso como nos de pedido de paga-
mento em prestações ou de dação em pagamento, reside no facto de o processo de execução fiscal ser 
um processo célere de cobrança coerciva de dívidas do Estado e de outras entidades públicas que não 
se compadece com o referido direito da audição.

Assim, só no caso expressamente previsto na lei — v. o caso da reversão  - é admissível o exercício 
de tal direito.

Acresce, por outro lado, que o direito de audição destina -se a associar o interessado à decisão.
Ora, em todos os casos referidos, a lei obriga logo o contribuinte a oferecer os elementos de prova 

e a fundamentar o pedido, pelo que ele está na posse de todos os elementos de facto relevantes para a 
decisão. Ao órgão de execução fiscal cabe depois decidir, após produzida a prova.

Este entendimento não viola qualquer direito constitucional pois que sempre o interessado pode 
depois reclamar ao abrigo dos artºs 276º e segs. do CPPT, assim ficando garantido o direito à tutela 
jurisdicional efectiva.

Valente Torrão

Votei a decisão mas não acompanho a fundamentação pelo seguinte:

No caso subjudice está, desde logo, em causa a decisão de um órgão da Administração Fiscal 
— Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 2 — que indeferiu um pedido de dispensa de garantia 
sem prévia notificação do contribuinte para exercer o direito de audição prévia, previsto no artº 60º 
da LGT.

Trata -se de uma questão que em relação à dispensa de prestação de garantia, ao pagamento em 
prestações ou dação em pagamento ainda não obteve resposta suficientemente consolidada na Juris-
prudência deste Tribunal, muito embora, seja pela consideração da natureza judicial do processo de 
execução, seja pela urgência do procedimento requerido se tenha vindo, ultimamente, a afirmar, sempre, 
a não necessidade de fazer cumprir o disposto no artº 60º da LGT, no caso da decisão sobre o pedido 
de dispensa de prestação de garantia.

Afirma -se, no entanto, em alguma jurisprudência a necessidade de audiência prévia nos designa-
dos procedimentos administrativos enxertados no processo executivo fiscal, como sejam a dação em 
pagamento cuja apreciação pode ser efectuada por um dirigente da Administração Fiscal, exterior ao 
processo executivo que ali não desempenhe qualquer função de auxiliar do Juiz.

São referência na apreciação das questões acabadas de referir os seguintes acórdãos, alguns deles 
bem recentes, todos disponíveis no site da DGSI:

Ac. STA de 15/04/2009 tirado no recurso 0130/09; Ac. STA de 30/11/2011 tirado no recurso 
983/11;Ac. STA de 07/12/2011 tirado no recurso n.º 01054/11;Ac STA de 14/12/2011 tirado no 
recurso 01072/11;Finalmente, o Ac. de 07/03/2012 tirado no recurso 0185/12. Desta jurisprudência 
retiram -se diversas divergências de que se destacam desde logo:

Divergência na qualificação do acto que indefere o pedido de dispensa de garantia. Acto de trâmite 
e predominantemente processual ou verdadeiro acto administrativo em matéria tributária.

Autonomização ou não dos chamados procedimentos administrativos enxertados no processo 
executivo fiscal.

Divergência quanto à consideração de que existem ou não, actos praticados no âmbito do processo 
executivo fiscal pela Administração Fiscal que são materialmente administrativos a que há que aplicar 
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os princípios gerais que regulam a actividade administrativa e designadamente a norma do artº 60º da 
LGT.

Cremos que importa para além da consideração da assinalada jurisprudência ter presentes alguns 
conceitos e legislação que nos ajudarão a decidir o presente caso.

Em primeiro lugar, cumpre destacar a natureza judicial do processo de execução fiscal como de-
corre do artº 103º n.º 1 da LGT que prescreve “O processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem 
prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza 
jurisdicional” Coerentemente, o número 2 do mesmo preceito estabelece que «é garantido aos interes-
sados o direito de reclamação para o juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos 
praticados por órgãos da administração tributária, nos termos do número anterior».

Por outro lado o n.º 4 do artº 23.º da Lei LGT impõe o direito de audição antes do despacho de 
reversão da execução contra os responsáveis subsidiários. Esta imposição constitui uma excepção à 
regra de que nos processos de natureza judicial não cumpre observar o disposto no artº 60º da LGT, e 
por isso o legislador exprimiu -a em letra de lei o que está em harmonia com todo o sistema uma vez 
que o responsável subsidiário é um ente exterior ao processo executivo até ao momento da reversão 
entendo -se, perfeitamente, que deva ser ouvido previamente, antes de revertido, para que possa apresentar 
elementos que obstem à prática deste acto, com efeitos jurídicos gravosos na sua esfera jurídica.

Relembramos que no nosso caso está em um pedido de dispensa de prestação de garantia que tem 
de ser logo instruído com todos os elementos necessários à decisão.

Ainda sendo, salvo melhor opinião, no nosso modo de ver, diremos que estamos perante um 
simples acto de trâmite ou predominantemente processual porque previsto e praticado no âmbito da 
execução fiscal e não perante um procedimento administrativo enxertado no processo executivo como 
seria a dação em pagamento que (poderia vir a ser decidido por uma hierarquia da AT exterior ao ser-
viço de finanças). No caso estamos perante um acto praticado no âmbito das competências próprias 
conferidas ao chefe do Serviço de Finanças competente, pelo que não se impunha a audiência prévia do 
sujeito passivo. Cabe aqui a referência, oportuna, a uma linha de entendimento já afirmada há alguns 
anos nesta Secção de Contencioso Tributário ainda mais redutora da necessidade de audiência prévia 
do contribuinte em sede de execução fiscal. Referindo -se a uma situação em que estava em causa um 
“procedimento administrativo enxertado”, de dação em pagamento no processo executivo, surpreen-
demos o voto de vencido do Sr. Conselheiro Lúcio Barbosa ex Presidente deste STA, aposto no ac. do 
STA de 15/04/2009 tirado no recurso 0130/09, que atenta a sua clarividência aqui citamos para melhor 
ponderação de matéria cuja exaustão de estudo admitimos ainda não tenha sido atingida: “Voto de 
vencido: Não acompanho a decisão que fez vencimento.

Alinharei de seguida as razões da minha discordância.
O art. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”. E 

o art. 54º da LGT define o âmbito do procedimento tributário, onde não está incluído o processo de 
execução fiscal.

Ao invés, “o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos 
órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional” — art. 103º, 1, 
da LGT.

Como é bom de ver, e como acima dissemos, no processo de execução fiscal não está em causa 
o procedimento tributário.

Vale isto por dizer que não foi violado o citado preceito legal, pela simples razão de que o mesmo 
se não aplica no processo executivo.

Em processos de natureza judicial as decisões não têm que ser projectadas. A um requerimento 
segue -se uma decisão, passível, como decorre da lei do respectivo recurso (no caso, reclamação) para 
o tribunal competente.

Nem impressiona o facto do responsável subsidiário ser ouvido necessariamente antes da reversão 
(art. 23º, 4, da LGT). É que, neste caso, trata -se da chamada de alguém, até então exterior ao processo 
executivo, compreendendo -se que seja ouvida antes de nele “entrar”.

Improcederia pois, na minha óptica, este segmento do recurso. (…)”.
Aqui chegados e pelo que supra ficou dito, somos levados a considerar que a decisão recorrida, 

nesta parte, não merece censura.
A segunda questão que deveria ter sido decidida e não o foi, na consideração de que é uma 

questão nova, entendimento do qual dissentimos e nos levou a votar vencido nesta parte, prende -se 
com a necessidade ou não de o contribuinte apresentar com o requerimento de dispensa de prestação 
de garantia, logo, toda a prova necessária à decisão e leva -nos à verificação, no caso subjudice, dos 
pressupostos de que depende a dispensa da prestação de garantia.

A sentença recorrida considerou que incumbindo ao reclamante o ónus da prova dos factos que 
alega, a falta de prova dos pressupostos de que o legislador fez depender a dispensa da prestação de 
garantia, que devia ser apresentada com o requerimento em que manifesta essa pretensão, como impõe 
o artº 170º n.º 3 do CPPT, importa a penalização da sua pretensão.
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Sobre tal matéria o que nos diz o recorrente?
Diz -nos apenas, para além da repetição dos fundamentos invocados na reclamação deduzida contra 

o acto de indeferimento do pedido de dispensa de garantia, que poderia ter juntado os elementos que 
reputasse por necessários e que teria corroborado o alegado com alguma documentação caso tivesse 
sido respeitado o direito de audição prévia

É manifesto que esta argumentação não podia proceder.
Primeiro porque resulta desde logo do n.º 3 do artº 170º do Código de Procedimento e Processo 

Tributário que o pedido de dispensa de garantia deve conter a indicação das razões de facto e de direito 
em que se baseia a pretensão.

O pedido deve assim ser instruído com toda a prova documental necessária, e no que concerne 
ao prejuízo irreparável, deve o interessado indicar em que é que ele se concretiza e indicar as razões 
que levam a crer que existe uma séria possibilidade de ele poder vir a ocorrer, se não for dispensado 
da prestação e garantia. Segue -se, depois a decisão, não havendo propriamente instrução mas apenas 
apreciação por parte do órgão de execução fiscal dos factos invocados face à prova oferecida e a sua 
subsunção às normas aplicáveis.

O texto do artº 170º, n.º 3 do Código de Procedimento e Processo Tributário pressupõe, assim, que 
seja apresentada pelo executado, com o requerimento, toda a prova relativa a todos os factos que têm 
de estar comprovados, para se dispensar a prestação de garantia. Não há assim uma nova oportunidade 
para tal, nem há que chamá -lo, novamente, para participar na formação da decisão.

Acresce que, atenta a regra geral sobre o ónus da prova constante do artº 342º do Código Civil 
e o disposto no artº 74º da Lei Geral Tributária, impende sobre o executado o ónus de provar os pres-
supostos de que depende a dispensa de prestação de garantia, ou seja que a prestação de garantia de 
garantia lhe causa prejuízo irreparável ou que carece manifestamente de meios económicos para o 
pagamento da dívida exequenda e acrescido, e bem assim que a insuficiência ou inexistência de bens 
não é da sua responsabilidade.

Ora, como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu parecer junto aos autos, a verdade 
é que o recorrente não só não apresentou ou sugeriu qualquer meio de prova em ordem a demonstrar 
a factualidade concreta da qual se pudesse concluir pela manifesta falta de meios económicos. O re-
clamante limitou -se a referir que não tinha quaisquer bens susceptíveis de serem penhorados e que a 
prestação de garantia lhe causa prejuízo irreparável, sem que contudo, alegasse factos concretos que 
se enquadrassem no âmbito da previsão do artigo 52º n.º 4 da Lei Geral Tributária. Não cabia, a nosso 
ver, convite à apresentação da prova que a lei lhe impõe que junte com o requerimento de dispensa de 
prestação de garantia. Improcederia também com este fundamento o recurso.

Ascensão Lopes
Voto de vencido

Voto de vencido nas duas questões que, na minha opinião, delimitam o âmbito recurso: (i) vício 
de procedimento, por falta de audiência prévia; (ii) violação do n.º 3 do artigo 170º do CPPT, por se 
ter decidido com base no ónus da prova.

a) Relativamente à primeira questão, concordo que nesta forma de processo não há lugar ao direito 
de audiência, mas discordo que seja a “urgência” na prática do acto a justificar tal solução.

Em nossa opinião, e seguindo de perto a argumentação exposta nos acórdãos de 7/3/2012, rec 
n.º 185/12, de 13/7/2012, rec n.º 665/12 e de 8/8/2012, rec. n.º 803/12, não é a caracterização do acto de 
indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia como “acto materialmente administrativo” 
que impõe a obrigatoriedade da audição prévia, nem é a inexistência de “instrução” ou a “urgência” 
da decisão que justificam a dispensa da audição. Isto porque a natureza da execução fiscal e dos actos 
que nela praticados, assim como os meios de reacção que os interessados nela dispõem, não permitem 
concluir que se está perante um procedimento administrativo, ainda que “enxertado” num “processo 
judicial”, pelo que não há qualquer necessidade de utilizar as normas do CPA que excepcionam o direito 
de audiência prévia.

De resto, há muita dificuldade em se aceitar que o órgão de execução fiscal se move no âmbito 
de um procedimento administrativo e depois não se extrair daí todas as consequências, especialmente 
a de não se ter em conta que ele é uma estrutura de ordenação flexível que, por objectivos garantísticos 
e de interesse público, implica o esbatimento da rigidez formal dos actos procedimentais.

É difícil aceitar que o dever de colaboração que orienta o procedimento dispense em todos os 
casos a instrução ou que o dever de celeridade predomine sempre sobre o princípio da participação dos 
interessados. Na verdade, se por falta de tempo ou por outro motivo atendível o requerente não pode 
apresentar todos os meios de prova dos pressupostos da isenção da garantia indicados no n.º 4 do art. 52º 
da LGT, seria contrário ao princípio da colaboração inscrito no artigo 59º da LGT que o pedido fosse 
decidido sem que o requerente tivesse oportunidade de instruir devidamente o pedido.

De igual modo, nenhuma consequência se deve extrair pelo facto do órgão de execução fiscal não 
decidir o pedido de dispensa da garantia no prazo de 10 dias. Se o decidir após esse prazo, naturalmente 
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que continua a poder impugnar a decisão, se desfavorável, através da reclamação prevista no artigo 276º 
do CPPT. Mas se não houver decisão nesse prazo, o requerente não tem que presumir que o pedido 
foi indeferido para efeitos de reclamação, pois, enquanto não houver decisão expressa, mantêm -se a 
suspensão provisória da execução resultante da apresentação do pedido. A omissão de qualquer decisão 
dentro do prazo legalmente estabelecido, não corresponde a um efeito denegatório da pretensão, mesmo 
que seja apenas para efeito de assegurar o acesso ao tribunal. A inércia do órgão de execução não tem 
qualquer conteúdo substantivo, com a natureza de “acto materialmente administrativo”, nem serve de 
expediente técnico -jurídico para assegurar o acesso à justiça tributária, precisamente porque, enquanto 
não houver decisão expressa, o interesse do executado está satisfeito através da suspensão provisória 
da execução. O prazo de 10 dias para decidir o dito “procedimento” é assim meramente ordenador ou 
disciplinador, sem quaisquer consequências negativas para o requerente. Daí que não nos devemos 
impressionar com a alegação de que tal prazo determina a natureza urgente do procedimento, pois, 
pelo menos na perspectiva do executado, não há uma correlação necessária entre o prazo de decisão 
e a urgência na resolução da pretensão. Além disso, a aplicar -se as normas do CPA, seria sempre de 
exigir um “despacho” a justificar a urgência da decisão.

Repare -se que a “urgência” já não pode servir para justificar a inexistência de audiência relati-
vamente ao acto que recusa a prestação da garantia oferecida pelo executado. Neste caso, a lei não se 
refere a qualquer prazo específico para a prática do acto, a não ser a regra geral para a prática de actos 
processuais, que por acaso também é de dez dias (alínea a) do art. 21º do CPPT). Será que neste caso 
há audiência prévia?

A inexistência de audição prévia radica na circunstância de se tratar de um acto praticado num 
processo de execução fiscal e não de um acto praticado num procedimento tributário.

Ao atribuir -se à execução fiscal a natureza judicial numa Lei de Bases, como é a LGT — arti-
go 103º  - está -se a impor a obrigatoriedade de se moldar a tramitação da execução segundo as formas 
próprias dos processos judiciais, o que implica a aplicação supletiva das regras do processo civil. E 
nenhum obstáculo de ordem constitucional existe à feitura de um processo com esse figurino, desde 
que não se acometa ao órgão de execução fiscal a prática de actos jurisdicionais. E a estruturação da 
execução fiscal segundo o modelo dos processos judiciais, apesar de impulsionada e movida por um 
órgão administrativo, afasta qualquer tentativa de o enquadra na categoria jurídica de procedimento 
administrativo.

Se bem repararmos, essa distinção é claramente assumido pelo legislador quando na alínea h) do 
n.º 1 do artigo 54º da LGT e na alínea g) do n.º 1 do artigo 44º do CPPT apenas inclui no âmbito do 
procedimento tributário a «cobrança das obrigações tributárias, na parte que não tiver natureza judicial». 
Como o «processo» de execução fiscal é todo ele de natureza judicial, independentemente da natureza 
materialmente administrativa ou jurisdicional dos actos que nele sejam praticados, a conclusão lógica é 
que as normas previstas para o procedimento não se aplicam à categoria processo de execução fiscal.

b) Relativamente à segunda questão, considero que a impugnação que é feita da sentença relati-
vamente à verificação dos pressupostos da isenção da prestação da garantia não é uma “questão nova” 
que não deva ser conhecida.

A sentença julgou improcedente a reclamação invocando o ónus da prova: “Incumbindo ao Recla-
mante o ónus da prova dos factos que alega, a falta de prova dos pressupostos de que o legislador fez 
depender a dispensa da prestação de garantia, que devia ser apresentada com o requerimento em que 
manifesta essa pretensão, como impõe o disposto no artigo 170º, n.º 3 do CPPT, importa a penalização 
da sua pretensão tal como ocorreu na decisão recorrida».

Em face dessa decisão, toda a argumentação do recorrente é no sentido de que não teve opor-
tunidade de apresentar os documentos e que alguns deles estão na posse da Administração. E estes 
fundamentos, em parte, já constam da reclamação, quando alega no artigo 38º que a prova dos factos 
alegados estava ao “alcance da Administração”.

Ao enquadrar a questão no âmbito do ónus da prova e não do ónus de instrução, julgo que a sen-
tença padece de erro de julgamento que deve ser apreciado.

Perante as alegações do recorrente, embora expostas de forma extensa e algo confusa, o que na 
verdade se impõe responder é se a falta de instrução do incidente de dispensa da prestação de garantia, 
para efeitos de suspensão da execução fiscal, tem como efeito imediato o indeferimento do pedido por 
falta de prova dos pressupostos previstos no n.º 4 do artigo 52º da LGT.

O n.º 3 do artigo 170º do CPPT estabelece que o pedido de dispensa da prestação de garantia 
deve ser fundamentado de facto e de direito e «instruído com a prova documental necessária». Mas 
não resulta da norma quais as consequências do incumprimento ou cumprimento defeituoso do ónus 
de instrução desse incidente.

Por nossa parte, a incorrecção do requerimento nesse aspecto não tem como efeito imediato o 
indeferimento do pedido, antes impondo -se ao órgão de execução diligências no sentido do suprimento 
da irregularidade, “convidando” o requerente a instruir o pedido ou, caso disponha dos elementos sobre 
a situação económica do executado, juntá -los ao incidente e decidir em função deles.
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Na compatibilidade entre o princípio da auto -responsabilidade das partes, concretizado no ónus de 
instrução do requerimento, com o princípio da colaboração do órgão de execução fiscal, estabelecido 
no artigo 99º da LGT, considero que neste caso tem preponderância este último, dada a dificuldade 
que o executado pode ter em apresentar prova de factos negativos em tão pouco tempo. A prova docu-
mental sobre a sua situação económica ou está na Administração Pública, como as certidões dos bens 
imobiliários ou mobiliários existentes no seu património ou as declarações de IRS e IRC, etc, ou na 
disponibilidade de terceiros, como as contas bancárias. Ora, o tempo para a certificação da inexistência 
de bens ou da existência de dívidas pode não ser compatível com o prazo para se efectuar o pedido de 
dispensa de prestação de garantia.

Aplicando supletivamente as regras do processo civil designadamente o disposto no n.º 3 do 
artigo 265º e n.º 2 e 4º do artigo 266º, chega -se à conclusão que o órgão de execução fiscal não pode 
ficar indiferente à ausência de instrução do incidente e avançar logo para a aplicação das regras do 
ónus da prova. Impõe -se uma atitude pro actione que possibilite, na medida do possível, a prova dos 
factos alegados.

No caso dos autos, é precisamente disso que o recorrente se queixa na reclamação e no presente 
recurso: o órgão de execução fiscal conhece as dívidas alegadas, sabe que as suas contas bancárias estão 
penhoradas, e que não tem bens que possa ser dados em pagamento. Assim sendo, antes de se indeferir 
o requerimento com fundamento no ónus da prova, impunha -se que o órgão de execução verificasse 
os elementos que detinha em seu poder e, em caso de dúvida, solicitasse ao requerente que instruísse 
o respectivo pedido com os documentos em falta.

Lino José Baptista Rodrigues Ribeiro

Declaração de voto

Tendo ficado vencida enquanto relatora inicial, alinharei de seguida as razões da minha discor-
dância com a decisão que fez maioria.

1. A questão
O requerente pede a isenção de prestação de garantia, ao abrigo do previsto no art. 170.º do 

CPPT e art. 52º, n.º 4, da LGT, alegando como principais fundamentos: face à sua idade avançada, 
não consegue obter garantia junto de nenhuma entidade bancária; que não tem quaisquer bens de sua 
propriedade, pelo que se encontra impossibilitado de os oferecer como dação em pagamento; que tem 
dívidas aos serviços de finanças como devedor originário, e por reversão fiscal de duas sociedades, tudo 
no cômputo global de € 198.394,00; e, finalmente, que as finanças já detêm penhora sobre o depósito 
bancário que tem no banco.

Todavia, como o requerente não apresentou os documentos comprovativos do alegado, o órgão 
de execução fiscal indeferiu liminarmente o pedido invocando “não estar provada a manifesta falta de 
meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, conforme determina o art. 52º nº4 
da LGT”, sem formular qualquer juízo sobre o alegado pelo requerente.

Estando em causa a apreciação da legalidade deste despacho, por violação do direito de audiên-
cia, a Mmª Juíza “a quo”, depois de sustentar não ser aplicável o direito de audiência, concluiu que 
“Incumbindo ao Reclamante o ónus da prova dos factos que alega, a falta de prova dos pressupostos 
de que o legislador fez depender a dispensa de prestação de garantia, que devia ser apresentada com o 
requerimento em que manifesta essa pretensão, como impõe o disposto no artigo 170º, nº3, do CPPT, 
importa a penalização da sua pretensão tal como ocorreu na decisão recorrida”.

Na qualidade de relatora inicial propunha a revogação da sentença recorrida, dando provimento 
ao recurso, por ter entendido fundamentalmente que, no mínimo, seria de convidar o recorrente a juntar 
os documentos que a Administração Fiscal reputasse necessários, divergindo, desta forma, do Acórdão 
que fez vencimento.

Para chegar a esta conclusão entendi, ao contrário do agora consignado no ponto 4.2 do Acórdão, 
que o facto de o recorrente vir no presente recurso invocar que “também poderia ter junto os elementos 
que reputasse necessários à prova da sua insuficiência económica e que teria corroborado o alegado com 
alguma documentação, caso tivesse sido respeitado o direito de audiência prévia….”, não consubstancia 
questão nova que o STA não possa apreciar.

Com efeito, como terei oportunidade de demonstrar mais adiante, são duas as questões centrais 
que se discutem no presente recurso: a da eventual violação do direito de audiência prévia, no âmbito 
do procedimento de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia, e o sentido e alcance 
do ónus da prova consagrado no art. 170º, n.º 3, do CPPT.

Em relação à primeira questão, o recorrente reagiu ao indeferimento liminar do seu requerimento 
invocando a violação do direito de audiência e, por conseguinte, o facto de não poder ter tido oportu-
nidade de completar a instrução do seu requerimento.

A ilação que retirei, no projecto que ficou vencido, no sentido de dever distinguir -se entre o direito 
de audiência e o dever de convite configura questão meramente de direito. Assim como é matéria de 
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direito considerar que o ónus recebido no art. 170º, n.º 3, do CPPT se traduz num mero ónus de juntar 
documentos, ao contrário do decidido pela Mª Juíza “a quo”.

Com efeito, as questões de qualificação jurídica dos factos (art. 664º do CPC, aplicável em matéria 
de recursos jurisdicionais, por força da remissão feita no n.º 2 do art. 713º do mesmo Código) constituem, 
na óptica de JORGE LOPES DE SOUSA (6), uma excepção às denominadas questões novas.

Por outro lado, divergimos igualmente quanto ao facto de se concluir no Acórdão que fez ven-
cimento que o recorrente nunca invocou ou colocou a questão de saber se o órgão de execução fiscal 
está ou não sujeito ao dever de instruir o processo com elementos de prova que tenha em seu poder, 
na medida em que no ponto 38 da reclamação invocou precisamente que “(…) estava ao alcance da 
Administração todos os elementos necessários à análise da situação, nomeadamente os comprovativos 
da insuficiência económica, nos termos exigidos no art. 170º do CPPT”.

Assim sendo, não acompanho o Acórdão por duas razões fundamentais: em primeiro lugar, por 
entender que no caso foi violado o ónus de junção de documentos e não o ónus da prova; em segundo 
lugar, por considerar que, nas circunstâncias do caso, se impunha distinguir entre direito de audiência 
e dever de convite para juntar documentos.

Vejamos.
1.1. Ónus da prova e ónus de junção de documentos
O art. 170º do CPPT (que veio regulamentar o procedimento de isenção de prestação de garantia) 

estabelece que o pedido deve ser fundamentado de facto e de direito e instruído com a prova documental 
necessária (nºs 1 e 3).

Nestes termos, caberá ao interessado demonstrar no requerimento o prejuízo irreparável, concre-
tizando-o e indicando “as razões que o levam a crer que existe uma séria probabilidade de ele poder 
vir a ocorrer se ele não for dispensado da prestação de garantia”.

Sobre o interessado impende o ónus de demonstrar (provar) os factos concretizadores do prejuízo. 
Em caso de dúvida insanável, portanto, a administração decidirá no sentido da inexistência de prejuízo. 
Por outras palavras, se, ante a prova produzida, a administração não ficar convencida nem da existên-
cia, nem da inexistência, de prejuízo irreparável para o interessado, a situação de dúvida insanável é 
superada com a decisão em sentido negativo quanto à verificação do prejuízo. Essa a consequência da 
distribuição legal do ónus da prova.

Porém, o momento em que a administração julga a matéria de facto, decidindo se tem esta por 
provada ou não, é antecedido pela fase instrutória, em que há lugar à produção de prova, em qualquer 
uma das modalidades admitidas (designadamente documental).

E, no que respeita a esta fase, valem dois princípios.
Em primeiro lugar, tem -se por adquirida para o processo toda a prova produzida, independentemente 

de quem a carreie e ainda que tal prova se revele desfavorável para quem o faça. Isto é, a administração 
deve considerar toda a prova, ainda que produzida por quem não tem o ónus da prova do facto a que 
respeita (vide acórdão infra citado).

Em segundo lugar, há um caso em que o interessado está dispensado de produzir prova quanto 
aos factos de que tem o ónus da prova.

O ónus da prova contínua, nesta hipótese, a impender sobre o interessado (se, depois de anali-
sada a prova produzida, a administração ficar em situação de dúvida insuperável, decidirá contra o 
interessado).

Mas, antes de se chegar a essa fase, isto é, no momento (anterior) de produção de prova e junção 
de documentos, a administração deve proceder à junção ao processo dos documentos que tem em sua 
posse (7), designadamente certidões negativas relativas à titularidade de bens por parte do interes-
sado.

No caso em apreço, o Tribunal “a quo” também decidiu com base nas regras do ónus da prova 
(aplicáveis em situação de dúvida insanável) quando não cumpriu os passos prévios (de reunião de 
elementos de decisão). A dúvida em que ficou não resultou da incerteza decorrente da consideração da 
prova disponível, mas da ausência de prova que resultou da não observância dos deveres instrutórios 
que sobre si impendiam.

Só cumpridos estes deveres se poderia concluir ser ou não possível formar convicção quanto à exis-
tência de prejuízo, e, portanto, haver ou não de recorrer às regras da prova, o que não aconteceu (8).

Na verdade, o que se verificou é que a Administração Fiscal se limitou a indeferir liminarmente 
o requerimento, sem qualquer análise dos fundamentos alegados pelo recorrente, sendo que tinha em 
seu poder, desde logo, informações e elementos que poderia mobilizar para prova dos factos invocados 
pelo requerente e que lhe permitiriam retirar conclusões sobre a situação patrimonial do requerente, o 
que não aconteceu.

Por outro lado, a Administração Fiscal deveria também ter considerado outros critérios de decisão 
(para além dos documentos) que estavam ao seu alcance, designadamente máximas da experiência. 
Não foram, porém, minimamente ponderados, por exemplo, factos que segundo as regras da experi-
ência deviam considerar -se carecidos de prova. É da experiência comum que na conjuntura actual, os 
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bancos não concedem garantias bancárias sobretudo estando em causa pessoas com idade avançada e 
com empresas com dívidas fiscais elevadas.

E o mesmo se diga em relação à sentença recorrida. Leitura atenta da mesma revela que não foi 
feita a mínima ponderação ou análise de qualquer elemento de prova, já que a Administração Fiscal 
nada invocou, essencial para se chegar a uma situação de impasse que exigisse lançar mão do ónus da 
prova.

Na verdade, não obstante a Mmª Juíza “a quo” falar em violação do ónus da prova, o que está 
em causa é o facto de o requerente não ter junto com o requerimento os documentos necessários a 
demonstrar o alegado. O que resulta claramente da utilização das expressões “prova” “que devia ser 
apresentada com o requerimento em que manifesta essa pretensão, como impõe o disposto no 
artigo 170º, n.º 3, do CPPT”, não havendo dúvidas que com tais expressões a sentença recorrida se 
refere aos documentos que, no entendimento do tribunal, o recorrente devia ter juntado no requerimento, 
como impõe a lei.

Assim sendo, o que está em causa é o ónus de produzir prova e não de ónus da prova, pois não 
estamos perante uma situação de dúvida insanável, em que esgotadas as possibilidades probatórias, se 
torne necessário lançar mão do ónus da prova, previsto no art. 74º, nº1, da LGT.

E, assim sendo, caímos na questão de saber se no caso se impunha convidar o recorrente a juntar 
os documentos em falta, questão de direito e, portanto, de conhecimento oficioso.

1.2. Direito de audiência e dever de convite
Aplicando o exposto ao caso em análise, considerando estarmos no domínio de um procedimento 

enxertado na execução fiscal, não obstante se concordar que o acto reclamado não enferma de ilegali-
dade por preterição do direito de audiência, não acompanhamos o Acórdão quando, para completar a 
instrução do requerimento, bastaria um simples convite para num prazo de dois três dias apresentar os 
documentos em falta, situação não incompatível com a urgência da tramitação em causa.

A decisão de imediato indeferimento com base na falta de junção de prova, em especial tratando-
-se de factos negativos, sempre se revela, portanto, no caso, uma decisão desproporcionada (9). É que 
uma coisa é concluir -se que a urgência do procedimento não é compatível com o exercício do direito 
de audiência, mas não se vislumbra quais os interesses que possam justificar a inexistência sequer de 
um convite para o executado juntar meios de prova em dois ou três dias.

Considerando que a justiça material deve prevalecer sobre a justiça formal, caberia à Administração 
Fiscal convidar o recorrente a suprir a omissão da prova dos factos alegados, e assim se obviaria a que 
uma omissão de natureza meramente procedimental conduzisse de imediato ao que veio a constituir 
uma denegação quase automática e cega do requerimento do recorrente, obrigando -o a recorrer ao 
tribunal o que poderia ser evitado.

No mesmo sentido milita o dever de colaboração que deve mediar as relações entre os sujeitos do 
procedimento. A desproporção entre a irregularidade cometida pelo recorrente (não juntar os documentos 
sobre os factos alegados) e a consequência que lhe é associada pela Administração Fiscal é manifesta, 
não se revelando adequada nem proporcional.

A violação do princípio da proporcionalidade resulta, no caso, agravada pelo facto de verificamos 
que a Administração Fiscal dispõe da maior parte da informação necessária a fazer prova dos factos 
invocados pelo recorrente e que lhe permitiriam concluir acerca da situação patrimonial do contribuinte. 
A Administração detém tais elementos quanto à alegada idade avançada; quanto ao facto de não dispor 
de quaisquer bens da sua propriedade; que tem dívidas aos serviços de finanças como devedor originário 
e por reversão fiscal de duas sociedades, tudo no cômputo global de € 198.394,00; e, finalmente, que 
as finanças já detêm penhora sobre o depósito bancário que tem no banco.

Como alega o recorrente, a maior parte da prova a realizar por si implicaria solicitar esses ele-
mentos à Administração Fiscal para de novo esta os oferecer no procedimento tributário. Neste sentido, 
assiste -lhe razão quando alega que “Teria pedido uma certidão de teor ao Serviço de Finanças, para 
que atestasse se o mesmo era ou não proprietário de algum bem (cujo resultado seria negativo, pois 
o Recorrente não é proprietário de rigorosamente nada). Igualmente, teria pedido uma declaração ao 
Banco com que trabalha, para atestar que não lhe seria concedida nenhuma garantia bancária (de 
resto, o depósito bancário que o Recorrente tem no Banco, o qual se cifra em mais de € 12.000,00, está 
penhorado à ordem do Serviço de Finanças de Lisboa 2) -Ponto XXXIX das Conclusões.

Tal círculo evitar -se -ia se a Administração fizesse uso directo (sem a mediação do particular) de 
tais meios de prova, o que não aconteceu.

Em suma, no caso em apreço, conclui que, ainda que o entendimento fosse diverso quanto ao 
dever da Administração Fiscal ponderar as informações e os elementos de que dispõe nos seus arquivos 
e registos sobre a situação patrimonial do recorrente (10), sempre lhe caberia, atentas as acima expostas 
razões, dar um prazo ao interessado para juntar os documentos que reputasse necessários.

A solução não seria, em nossa óptica diferente, ainda que porventura se concebesse a tramitação 
em causa como tendo natureza processual.
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Com efeito, mesmo assim, sempre impenderia sobre o órgão de execução fiscal notificar o reque-
rente para suprir as deficiências, juntando os documentos julgados necessários, segundo os princípios 
do inquisitório e da cooperação das partes, consagrados, respectivamente, nos arts. 265º, nº3, e 266º, 
n.º 4, do CPC. Segundo o primeiro, “[i]ncumbe ao juiz realizar ou ordenar, mesmo oficiosamente, todas 
as diligências necessárias ao apuramento da verdade e à justa composição do litígio, quanto aos factos 
de que lhe é lícito conhecer” (princípio do inquisitório). Por sua vez, o segundo preceito estabelece 
que “[s]empre que alguma das partes alegue justificadamente dificuldade séria em obter documento 
ou informação que condicione o eficaz exercício de faculdade ou o incumprimento de ónus ou dever 
processual, deve o juiz, sempre que possível, promover pela remoção do obstáculo”.

A não ser assim, atentas as circunstâncias do caso, o facto de se tratar, repete -se, da prova de fac-
tos negativos associado à circunstância de a Administração Fiscal dispor da maior da prova em falta, 
temos dúvida que a interpretação que o Acórdão faz do art. 170º, n.º 3, do CPPT, no sentido de o mesmo 
não ser sequer compaginável com um convite para completar o requerimento com os elementos em 
falta, resista ao crivo das exigências Constitucionais, por eventual desconformidade com o princípio 
da proporcionalidade (art. 266º, n.º 2), o art. 267º, n.º 5, da CRP e, ainda, o princípio constitucional da 
proibição da indefesa (art. 20º, n.º 1 da CRP).

E nem se argumente, como o faz o Acórdão que fez vencimento, que o convite seria no caso em 
apreço irrelevante por não ter o interessado alegado factos concretos sobre os rendimentos e despesas 
que tem ou todos os factos necessários à procedência do pedido, pelas razões que se seguem.

Em primeiro lugar, o recorrente invocou factualidade suficiente para demonstrar a sua situação 
económica e não foi com esse fundamento sequer que o seu requerimento foi indeferido, como ficou 
demonstrado. Por outro lado, ainda que assim fosse, o convite poderia também dirigir -se a proporcionar 
ao interessado a possibilidade de concretizar e aperfeiçoar a factualidade alegada. Finalmente, sempre 
se dirá que não incumbe ao Tribunal substituir -se à Administração Fiscal no que diz respeito a saber se 
a factualidade é ou não suficiente, bem como na valoração da mesma. Como ficou salientado, a Admi-
nistração não chegou sequer a pronunciar -se quanto a este aspecto dado ter -se quedado no problema 
do ónus da produção de prova. A autonomia entre a função jurisdicional e Administrativa impõe que 
apenas àquela (Administração) fique reservado a decisão sobre a questão da verificação ou não dos 
pressupostos factuais da dispensa de prestação de garantia, o que não está em causa.

Invoca -se também no Acórdão que o recorrente “não alegou, sequer, que a inexistência de bens 
não era da sua responsabilidade, quando é certo que sem a prova desse pressuposto nunca seria, legal-
mente, possível a dispensa da prestação da garantia”.

Ora, também aqui importa realçar mais uma vez que o requerimento do recorrente não foi indeferido 
com base neste fundamento. E se já nem a própria Administração pode vir neste momento pronunciar -se 
sobre este aspecto, por não o ter feito oportunamente aquando do indeferimento do pedido, tendo -se 
formado caso julgado, quanto a este aspecto, muito menos o poderá fazer o Tribunal. Se a Administração 
não pôs em causa esta questão não é ao Tribunal que incumbe fazê -lo.

O que está, em suma, em causa, nos presentes autos, é o respeito por princípios elementares da 
instrução do procedimento de dispensa de prestação de garantia, não cabendo ao Tribunal antecipar ao 
conjecturar, nas circunstâncias do caso, sobre qual seria a decisão da Administração Fiscal caso tais 
princípios tivessem sido observados.

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Fernanda Maçãs

(1) Esta divergência jurisprudencial não será alheia à particular natureza do processo de execução fiscal. Veja -se que, por 
exemplo, Casalta Nabais aponta que «muito embora a LGT, no seu art. 103º, disponha que o processo de execução fiscal tem 
natureza judicial, o certo é que estamos perante um processo que é judicial só em certos casos e, mesmo nesses casos, apenas 
em parte, já que um tal processo só será judicial se e na medida em que tenha de ser praticado algum dos mencionados actos 
de natureza judicial.» (cfr. Direito Fiscal, 5ª ed., Almedina, 2009, p. 341).

(2) Neste sentido parece apontar, igualmente, Casalta Nabais, quando refere que, nos termos do art. 151º do CPPT, cabe 
aos Tribunais Tributários «decidir os embargos, a oposição, incluindo quando incida sobre os pressupostos da responsabilidade 
subsidiária, a graduação e verificação dos créditos, a anulação da venda e as reclamações dos actos materialmente administrativos 
praticados pelos órgãos da administração tributária em sede da execução fiscal» (ob. cit. p. 253, bem como pp. 340/341).

Também a justificar a natureza administrativa (acto administrativo em matéria tributária), alguma doutrina (cfr. Diogo 
Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária, Anotada e comentada, 4ª ed., 2012, 
Editora Encontro de escrita, p. 429, anotação 11 ao art. 52º) pondera que “O texto do n.º 4 do art. 52º da LGT, na parte em 
que se refere que «a administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação de garantia…», utiliza 
a fórmula habitualmente usada para atribuição à administração de poderes discricionários ou em cujo exercício é admissível 
uma margem de livre apreciação. Por outro lado, é claro por aquele texto que se trata de um poder que é atribuído à adminis-
tração tributária, enquanto tal, pelo que não pode ser exercido pelo tribunal em substituição daquela, tendo a actividade deste 
de resumir -se à verificação de ofensa ou não dos princípios jurídicos que condicionam toda a actividade administrativa e será 
um controle pela negativa, não podendo o tribunal substituir -se à Administração na ponderação dos valores que se integram 
nessa margem”.

(3) O ora relator subscreveu, aliás, o acórdão de 23/5/2012, no recurso n.º 489/12, apondo declaração de voto no sentido 
de revisão da primitiva posição sufragada no anterior acórdão de 14/12/11, rec. n.º 1072/11 (que é referenciado pelo recorrente 
para apoiar a sua alegação – cfr. Conclusões XXI a XXIX) quanto à aplicação do regime do art. 103º do CPA, ou seja, no sentido 
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de que, face à urgência objectiva de prolação da respectiva decisão, revelada pelo art. 170º do CPPT, deve apelar -se ao regime 
contido no CPA, cujo art. 103º, n.º 1, estabelece que não há lugar a audiência dos interessados «quando a decisão seja urgente», 
por força da aplicação subsidiária desta norma em conformidade com o disposto no art. 2º, alínea c), da LGT.

(4) Loc. cit., pp. 429/430, anotação 12 ao art. 52º, pp. 429/430 e anotação 12 ao art. 60º, pp. 512/513.
(5) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e comentado, Vol. III, 6ª ed., 

Áreas Editora, 2011, anotação 4 a) ao art. 170º, p. 232).
No mesmo sentido cfr. o citado ac. desta Secção do STA, de 23/2/2012, proc. n.º 59/2012.
(6) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2011, p. 357.
(7) Segundo alguma doutrina, uma interpretação sistemática dos preceitos do Código de Procedimento Administrativo, 

respeitantes, designadamente ao princípio do inquisitório, consagrado no art. 87º, n.º 1, e a regra segundo a qual não carecem 
de prova os factos de que o órgão competente tenha conhecimento em virtude do exercício das suas funções (nº 2 do art.87º), 
e, finalmente o art. 89º, n.º 1, segundo o qual o órgão que dirige a instrução “pode determinar aos interessados a prestação de 
informações, a apresentação de documentos ou coisas…”, tem de admitir -se a regra de que a determinação da apresentação de 
provas aos interessados só deve ter lugar quando a Administração as não possa obter e recolher pelos seus próprios meios (Cfr. 
Mário Esteves de Oliveira e outros, Código do Procedimento Administrativo, 2º ed., Almedina, Coimbra, 1997, pp. 426 -27). 
No procedimento tributário, o art. 74º, nº2, da LGT exige que o particular proceda à correcta identificação dos elementos junto 
da administração tributária. Como vimos, no caso, o particular alegou que estavam ao alcance da Administração todos os 
elementos necessários a demonstrar a sua situação económica.

(8) Sobre o ónus de produção de prova no processo judicial tributário, pode ler -se no Acórdão deste Supremo Tribunal 
de 7/5/2003, proc n.º 1026/02, que (…) o apuramento da verdade material, erigido em escopo do processo judicial tributário, 
que se não basta com alcançar uma verdade formal, exige que se arrede o primado do princípio do dispositivo, ao menos, 
temperando -o com o do inquisitório. Ora se o Juiz, no percurso para atingir a verdade material pode, e deve, investigar os 
factos, sem subordinação às provas apresentadas ou requeridas pelas partes, é impróprio falar -se de um ónus subjectivo da 
prova: não interessa quem deve alegar e provar os factos  - o que importa é que factos resultem provados, mercê da actividade 
das partes e da do juiz.”

(9) Note -se que quanto às exigências do requerimento de dispensa de prestação de garantia o art. 170º, nº3, do CPPT 
limita -se a referir de forma vaga que o pedido deve conter a “fundamentação de facto e de direito” e ser “instruído com a prova 
documental necessária”.

(10) Por se entender (o que não é o nosso caso) que o recorrente não cumpriu cabalmente o ónus consagrado no art. 74º, 
n.º 2, da LTG. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Princípio da tipicidade.

Sumário

 I — O facto tipificado como contra -ordenação no n.º 2 do artigo 114.º do RGIT é o 
tipificado no n.º 1 do mesmo preceito legal, mas cometido de forma negligente, 
constituindo seu pressuposto essencial a prévia dedução da prestação tributária 
não entregue.

 II — Não preenche o tipo legal de contra -ordenação previsto e punido nos números 
1 e 2 do artigo 114.º do RGIT a falta de entrega da prestação tributária de IVA, 
pois no IVA a prestação a entregar é, não a prestação tributária deduzida, mas 
a diferença positiva entre o imposto suportado pelo sujeito passivo e o imposto a 
cuja dedução tem direito.

Processo n.º 729/12 -30.
Recorrente: Abrigo Nossa Senhora da Ajuda – Lar de Idosos, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. ABRIGO NOSSA SENHORA DA AJUDA – LAR DE IDOSOS, L.da, com os sinais dos 

autos, impugnou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, a decisão da Autoridade Administrativa 
que a condenou ao pagamento de uma coima, tendo o recurso sido julgado improcedente.

2.Não se conformando com tal decisão, a arguida veio interpor recurso, para a Secção do Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as respectivas Alegações, com 
as seguintes Conclusões:
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“A) — A douta decisão recorrida confirmou a decisão de aplicação de coima no montante de 
€ 30.000,00, aplicada pelo facto da recorrente não ter entregue, em 13 de Junho de 2008, nos Cofres 
do Estado, IVA no montante de €206.213,09, relativo ao período de 2006/12T.

B) — A confirmação da douta decisão de aplicação de coima reside essencialmente no facto 
provado n.º 18 da douta decisão recorrida cujo teor se dá por reproduzido para os legais efeitos.

C) — Sucede, porém, que o referido facto provado não permite que a recorrente seja condenada 
por infracção aos nº1 e 2 do artigo 114º do RGIT com base na falta de pagamento de IVA imputado 
ao quarto trimestre de 2006.

D) — Por um lado e de acordo com o referido facto provado, a recorrente esteve enquadrada no 
regime normal de IVA, tendo direito ao reporte do IVA apurado durante os referidos exercícios de 2006 
e 2007, nos quais não efectuou qualquer operação pela qual tivesse de liquidar IVA.

E) — Por outro lado, é incorrecto qualificar como transmissão de bens a mudança do regime 
geral de IVA para o regime de isenção de IVA, ocorrida durante o exercício de 2008.

E) — Além disso, o facto gerador do IVA nos casos de alteração de regime geral para o regime 
de isenção ocorre na data da alteração de regime, neste caso, em 2008.

G) — Deste modo, a recorrente não praticou operações sujeitas a IVA durante o quarto trimestre 
de 2006, por força das quais tivesse de ter pagar IVA ao Estado no montante de € 205.507,09.

H) — Além disso, resultando o IVA a pagar ao Estado no excesso entre o IVA liquidado aos clientes 
e o deduzido dos fornecedores, a falta de pagamento ao Estado não configura a infracção prevista nos 
n.º 1 e 2 do artigo 114º do RGIT, uma vez que a infracção prevista nesta norma consiste na falta de 
pagamento da prestação tributária deduzida, hipótese esta que não se verifica no caso do IVA.

I)  - A douta decisão recorrida fez errada aplicação e interpretação dos n.º 1 e 2 do artigo 114º 
do RGIT.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada 
a douta decisão recorrida e em consequência ser ordenado o arquivamento do processo de contra-
-ordenação.”

3. Não foram deduzidas Contra -alegações.
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu Parecer onde conclui 

pelo provimento do recurso porquanto segundo “jurisprudência reiterada e pacífica deste STA a fac-
tualidade imputada à recorrente não integra a contra -ordenação pp. no artigo 114.º/1/2 do RGIT” (cfr. 
acórdãos de 2008.05.28 -P.279/08; de 2008.09.18 -P.438/08; de 2008.10.15 -P.481/08, de 2009.02.11 -P. 
578/08; de 2009.07.08 -P. 0361/09, de 2009.11.18 -P. 0593/09 e de 2009.11.25 -P. 624/09).

II - FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A decisão, (por despacho  - artigo 64, n.º 2 do RGCO, ex vi artigo 3.º, b) do RGIT) sob recurso, 

proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, alicerçou -se na seguinte matéria:
“(…)
1) Em 28/06/2008, a AA lavrou o auto de notícia de fls. 2, por verificar que, “na data e local refe-

ridos no quadro 03 [em 28/06/2008, na Direcção de Serviços de Cobrança do IVA (DSCIVA)] a arguida 
não entregou simultaneamente com a declaração periódica, que apresentou fora do respectivo prazo 
legal, na data e para o período referido, respectivamente, em 4 [13/06/2008] e 5 [2006/12 T] do quadro 
02, a prestação tributária necessária para satisfazer totalmente o imposto “exigível” [206.213,09€], 
fazendo -o somente pelo valor referido em 2 [705,56€], também do quadro 02, o que constitui infracção 
as normas previstas em 7 [26 -1 e 40 -1 -b), do CIVA], punível pelas disposições referidas em 8 [114 -2 
e 26 -4, do RGIT — Falta entrega prest. Tributária dentro prazo (T)]”;

2) Em 02/07/2008, a AA instaurou o processo de contra -ordenação (CO) — fls. 1, 3, 54;
3) Em 02/07/2008, a AA deu conhecimento à arguida para exercer a defesa ou proceder ao pa-

gamento  - fls. 3 e 54;
4) Em 25/07/2008, a arguida exerceu a defesa pelo requerimento de fls. 4 a 8;
5) Em 15/09/2008, foi proferido o parecer de fls. 21 a 23, do que se destaca agora «… Em detalhe: 

Está o sujeito passivo obrigado pelo disposto no artigo 26º do CIVA a entregar o montante do imposto 
exigível apurado nos termos dos artigos 19º a 25º do CIVA, simultaneamente com as declarações a 
que alude o artigo 40º do mesmo código.

Pela conta corrente, verifica -se que a data de 13/06/2008 existe o montante de 20.058.09€ a 
entregar. Acresce a este valor, o montante de 186.155.00€ proveniente do reembolso que recebeu. 
Tendo procedido a entrega de 705.56€ em 28/06/2008, pode -se constatar que o valor a restituir aos 
cofres... é:

20.058.09€+186.155.00€=206.213.09€
206.213.09€  - 705.56€=205.507.09€...», sobre o que recaiu o despacho de fls. 24, da mesma data, 

a mandar notificar a arguida do parecer e prosseguir os autos para fixação da coima;
6) Em 16/09/2008, a AA proferiu a decisão de fls. 26 e 27, pela qual condenou a arguida na coima 

de 30.000,00€ e custas de 48,00€, com base nas disposições constantes do referido auto de notícia;



2798

7) Em 10/10/008, a arguida apresentou o recurso de fls. 32 a 40;
8) Em 29/08/008, a arguida apresentou reclamação graciosa da liquidação do IVA subjacente à 

contra -ordenação imputada nestes autos, concluindo, em resumo, que apenas está em falta o montante 
de 186.155,00€, devendo ser anulada a quantia de 20.058,09€, não podendo ser -lhe exigida a quantia 
de 205.507,53€ - fls. 45 a 55;

9) Em 27/10/2008, foi proferida a informação dos Serviços da AA, de fls. 56 e 61, com parecer 
de que «Assim deve a decisão que aplicou a coima ser revogada nos termos do n.º 3 do artigo 80º do 
RGIT e ser considerado procedente o pedido de suspensão no recurso apresentado pelo ilustre man-
datário da recorrente»;

10) Em 28/10/2008, pelo despacho de fls. 62, a AA deu por procedente o recurso da arguida e 
revogou a decisão condenatória em coima, acima referida, do que deu conhecimento à arguida pelos 
ofícios 2332 -B e 2333 -B, de 12/11/2008 — fls. 63 a 65;

11) Em 10/12/2008, os Serviços da AT propuseram o indeferimento total do pedido da reclama-
ção graciosa, devendo a liquidação reclamada manter -se na ordem jurídica, lavrando o projecto de 
indeferimento — fls. 66 a 69;

12) Em 23/12/008, a ora arguida respondeu, em sede de audição prévia, discordando do projecto, 
pois «a quantia de € 20.058,09, nunca foi lhe reembolsada»  - fls. 70vº

13) Em 05/01/009, a AT indeferiu a reclamação graciosa — fls. 72;
14) Em 24/07/009, da AA deu prosseguimento ao presente processo de CO, com o parecer de 

que «deve agora prosseguir, convertendo a decisão que aplicou e fixou a coima até aqui revogada, em 
acto válido...»  - fls. 75;

15) Em 31/08/009 (01/09/009? —fls. 76 e 77) a AA decidiu que «Face a procedência das alegações 
em sede de recurso, e o despacho de indeferimento da reclamação graciosa, prossiga -se a aplicação 
da coima fixada, notificando novamente o recorrente, nos termos do artigo 79º do RGIT…»  - e fls. 90, 
91/ss;

16) Em 19/10/009, a arguida apresentou o presente recurso de fls. 81 a 88, alegando e concluindo 
como no primeiro recurso, acima referido, excepto quanto à alegada suspensão dos autos de CO, 
questão que retirou ao primeiro;

17) A arguida não interpôs recurso tributário, para impugnar a decisão de indeferimento da 
reclamação graciosa supra referida, que incidiu sobre a impugnação da legalidade do IVA subjacente 
ao presente processo de CO e à respectiva decisão condenatória ora recorrida;

18) Em 27/10/2009, a AA manteve a decisão condenatória em coima, cfr. despacho de fls. 99 a 
104, de que se destaca o parecer prévio que o integra, do qual destacamos as seguintes passagens: 
«... O sujeito passivo esteve enquadrado no regime normal trimestral desde 2001 a 31.12.2007, tendo 
deduzido IVA conforme esta previsto nos termos do artigo 19º e seguintes do CIVA.

A actividade exercida pelo sujeito passivo é a prestação de serviços de apoio social a pessoas 
idosas. Para dar início efectivo a esta actividade, teve de proceder à construção do edifício e à compra 
dos equipamentos necessários. Durante esse período não procedeu a prática de operações tributárias 
activas, mas deduziu imposto das operações passivas pois enquadrava -se no regime normal.

Tendo ficado a partir de 2008 no regime de isenção nos termos do n.º 8 do artigo 9º do CIVA, 
são isentas as prestações de serviços e as transmissões de bens estreitamente conexas efectuadas no 
exercício da sua actividade habitual, nomeadamente por lar de idosos..., e por outro lado nos termos 
da alínea g) do n.º 3 do artigo 3º do referido código, que considera transmissões de bens…

No caso em concreto, a mudança de enquadramento do regime normal, para a prática exclusiva 
de operações isentas que não conferem direito a dedução (artigo 9º do CIVA), produz efeitos imediatos, 
quer dizer, estando perante uma transmissão de bens conforme o já referido, a regularização prevista 
no n.º 5 do artigo 24º do CIVA, refere:…

Trata -se de uma isenção obrigatória, que não permite renúncia, pelo facto de não estar prevista 
no artigo 12º do CIVA. Deverá então a partir do reconhecimento da utilidade social, apresentar uma 
declaração de alterações a que se refere o artigo 31º do respectivo código, no prazo de …

O sujeito passivo está obrigado pelo disposto no artigo 26º do CIVA a entregar montante do im-
posto exigível apurado nos termos dos artigos 19º a 25º do CIVA, simultaneamente com as declarações 
a que alude o artigo 40º do mesmo código.

Ao contrário da posição defendida pelo ilustre mandatário do sujeito passivo, o valor da dívida 
decorrente da declaração de alterações apresentada, é devido e foi regularizada unicamente no va-
lor de 186.155.00€, por continuar a não concordar com o objecto de indeferimento da reclamação 
graciosa.

O ora recorrente, afirmou então, que a quantia de 20.058.08€ foi deduzida na declaração peri-
ódica de 06/12T. Mas como ficou demonstrado na reclamação graciosa, esta afirmação só em parte 
é verdadeira, uma vez que:

 - O contribuinte [leia -se: a arguida] beneficiou daqueles valores no decurso do ano de 2007, que 
influenciaram o valor a entregar ao Estado;
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É que para o período de 07/03T embora liquidasse 4.241.57€ de imposto, reportou para o período 
seguinte 19.352.53€, não tendo entregue qualquer valor ao Estado;

No período de 07/06T, liquidou 698829€, reportou para o período seguinte 2064652€, não tendo 
entregue qualquer valor ao Estado;

 - Em 07/09T liquidou 5.704.05€ reportou para o período seguinte 22.799.42€ e não entregou 
imposto ao Estado;

 - No período de 07/12T liquidou 3.418.84€ e reportou para o período seguinte 23.399.24€ e não 
entregou imposto ao estado, existindo neste momento em crédito o valor de 19.352.53€.

Efectivamente o ora recorrente deixou de pagar IVA, pelo facto daqueles reportes, e a declaração 
mod. C referente ao período de 06/12T entregue fora do prazo legal (13.06.2008) que tinha terminado 
em 15.02.2007, não pode produzir os efeitos desejados. É que o imposto de 205.507.53€ que deduzido 
do crédito 19.352.53€ resultaria no montante de 186.155.00€, só foi liquidado no período de 06/12T 
que deveria ter entrado nos cofres do Estado até ao dia 15.02.2007, o que não aconteceu.

Não tendo procedido em conformidade facto típico, … (artigo 2º do RGIT) que constitui a falta 
de entrega da prestação em tempo devido. Assim praticando esta infracção, ficou sujeito a coima 
prevista no n.º 2 do artigo 114º conjugada com o n.º 4 do artigo 26º, ambos do RGIT, por se tratar de 
uma pessoa colectiva.

Quanto à atenuação especial das coimas prevista no n.º 2 do artigo 32º do RGIT, solicitada pelo 
recorrente, dispõe que “a coima pode ser especialmente atenuada no caso do infractor reconhecer a 
sua responsabilidade e regularizar a situação tributária até à decisão do processo.

Ora a situação tributária não se encontra regularizada. O recorrente entregou a quantia de 
186.155.00€, não em processo de execução fiscal, conforme era devido, mas através de uma guia de 
nome P2, em 07.10.2008 (já existindo à data certidão de dívida. Não efectuou o pagamento do re-
manescente (205.507.53€  -186.155.00€ = 19.352.53C). Desta quantia, que foi alvo de apreciação de 
reembolso oficioso, conclui -se que:

 - Ao substituir a declaração 07/03 através da entrega da mod. C n.º 103917831837 de 13.06.2008, 
anulou o resultado da primeira, no entanto o reporte que estava na conta corrente manteve -se, porque 
a primeira declaração entregue com esse reporte foi liquidada antes das correcções voluntariamente 
efectuadas pelo sujeito passivo;

 - Em relação aos restantes períodos de 2007 (07/06T;07/09T e 07/12T) foram as declarações 
substituídas em 13.06.2008, anulando assim os créditos criados com a entrega das primeiras declara-
ções, não aumentando assim o valor do reporte que constava da conta corrente;

 - A existência desse reporte em conta corrente deve -se ao facto da primeira declaração de 07/03T 
ter sido liquidada em data anterior a entrega de declaração de substituição do período de 06/12T 
(13.06.2008) onde e feita a regularização desse valor a favor do Estado;

 - Verificou -se assim, que o crédito de imposto não é devido, pelo que foi indeferido o reembolso 
naquela quantia.

Pelo exposto a coima é devida e deve ser aplicada, por não se encontrar regularizada a totalidade 
da situação tributária, razão porque é do parecer que deve o processo ser remetido ao.... Tribunal 
Administrativo Fiscal....»

19. A arguida agiu a título de negligência simples e de prática acidental — fls. 91”.
2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
O Chefe de Divisão da Direcção de Finanças de Santarém, por delegação de competências, 

condenou a recorrente no pagamento de uma coima de € 30.000,00, com base na acusação de relati-
vamente ao quarto trimestre de 2006 ter procedido à liquidação de IVA, no montante de € 205.507,53, 
sem contudo, ter efectuado o seu pagamento, até Fevereiro de 2007, o que configura a prática de uma 
contra -ordenação, segundo as disposições conjugadas dos artigos 26.º/l e 40.º/l/b) do CIVA e 114.º/1/2 
e 26.º/4 do RGIT.

Por decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, em 05 de Abril de 2012, 
foi julgado improcedente o recurso judicial interposto daquela decisão, no entendimento de que a fac-
tualidade apurada integra a prática da referida contra -ordenação e não se verificam os pressupostos da 
atenuação especial da pena.

Para tanto ponderou o Mmº Juiz “a quo”:
• “Nos termos do artigo 114 -1 -2, do RGIT, a não entrega, total ou parcial, pelo período até 

90 dias, ou por período superior, desde que os factos não constituam crime, ao credor tributário, da 
prestação tributária deduzida nos termos da lei é punível com coima variável entre o valor da pres-
tação em falta e o seu dobro, sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido; 
se esta conduta for imputável a título de negligência, e ainda que o período da não entrega ultrapasse os 
90 dias, é aplicável coima variável entre 10% e metade do imposto em falta, sem que possa ultrapassar 
o limite máximo abstractamente estabelecido.
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• Resulta, assim, que: 1 - quem não entregar, total ou parcialmente (a falta de pagamento, total 
ou parcial); 2 - ao credor tributário; 3 - a prestação tributária “devida”; 4 - decorridos (pelo período) até 
90 dias, ou (por) período superior; 5 - desde que os factos não constituam crime é punível (...) com 
coima; 6 - a título de dolo ou de negligência [artigo 24 e 114 -2, do RGIT]

• “(…)
• Por tudo o já acima exposto, e, (…) concluímos que os factos integram o ilícito por que a arguida 

vem condenada em coima.”
Contra este entendimento se insurge a recorrente, argumentando, em síntese, que:
• “(…)” que o facto provado no ponto 18 “não permite que a recorrente seja condenada por in-

fracção aos nº1 e 2 do artigo 114º do RGIT com base na falta de pagamento de IVA imputado ao quarto 
trimestre de 2006”.

• “(…) a recorrente não praticou operações sujeitas a IVA durante o quarto trimestre de 2006, por 
força das quais tivesse de ter pagar IVA ao Estado no montante de € 205.507,09;

• (…) resultando o IVA a pagar ao Estado no excesso entre o IVA liquidado aos clientes e o dedu-
zido dos fornecedores, a falta de pagamento ao Estado não configura a infracção prevista nos n.º 1 e 2 
do artigo 114º do RGIT, uma vez que a infracção prevista nesta norma consiste na falta de pagamento 
da prestação tributária deduzida, hipótese esta que não se verifica no caso do IVA”.

Em face das conclusões, que delimitam o objecto do recurso, nos termos das disposições constantes 
dos arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, a questão a dirimir traduz -se em saber se o Mmº Juiz “a quo” 
incorreu em erro de julgamento ao considerar verificada a contra -ordenação imputada à arguida por 
infracção ao disposto no art. 114º, n.º 2, do RGIT, cometida a título de negligencia.

2.2. Da apreciação do erro de julgamento
Nos termos do artigo 2.º do RGIT constitui infracção tributária todo o facto típico, ilícito e culposo 

declarado punível por lei tributária anterior.
No caso sub judice, a factualidade imputada à recorrente traduz -se no não pagamento de 

€ 205.507,53, no prazo legal, valor este correspondente ao montante deduzido no regime geral de IVA 
(€ 20.058,09) correspondente ao crédito a favor do Estado existente na conta corrente em 13/06/2008, 
acrescido de € 186.155,00 resultante do reembolso que a recorrente recebeu.

As normas legais tidas como violadas pela decisão administrativa são as dos arts. 26º, n.º 1 e 40º, 
n.º 1, do CIVA, referindo -se na mesma decisão, como normas punitivas os arts. 114º, n.º 2, e 26º, n.º 4, 
RGIT (falta de entrega da prestação tributária dentro do prazo) - cfr. fls. 26 dos autos.

A contra -ordenação fiscal imputada à arguida é, assim, a do artigo 114.º, n.º 2, do RGIT (cfr. a 
decisão de fixação da coima a fls. 24 a 27 dos autos). A conduta ali tipificada como contra -ordenação 
consiste na «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»

É a seguinte a redacção dos nºs 1 a 3, do art. 114º, do RGIT:
1. “A não entrega, total ou parcial, pelo período até 90 dias, ou por período superior, desde que os 

factos não constituam crime, ao credor tributário, da prestação tributária deduzida nos termos da lei é 
punível com coima variável entre o valor da prestação em falta e o seu dobro, sem que possa ultrapassar 
o limite máximo abstractamente estabelecido.

2. Se a conduta prevista no número anterior for imputável a título de negligência, e ainda que 
o período da não entrega ultrapasse os 90 dias, será aplicável coima variável entre 10% e metade do 
imposto em falta, sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido.

3. Para os efeitos do disposto nos números anteriores considera -se também prestação tributária a 
que foi deduzida por conta daquela, bem como aquela que, tendo sido recebida, haja obrigação legal 
de liquidar nos casos em que a lei o preveja.”

No que concerne ao preenchimento do tipo legal previsto nos n.º 1 e 2 do artigo 114.º do RGIT 
a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a afirmar, 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” – conferir, neste 
sentido, os Acórdãos de 21.04.2010, recurso 85/10, de 02.12.2009, recurso 887/09, de 18.11.2009, 
recurso 593/09, de 25.11.2009, recurso 624/09, de 16.09.2009, recurso 540/09, e de 23.11.2011, proc 
n.º 0855/11, todos in www.dgsi.pt.

Com efeito e como se sublinha no Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo, de 23.11.2011, 
“no âmbito do IVA fala -se de dedução de imposto relativamente ao imposto que o sujeito passivo tem 
a receber, nos termos dos arts. 19.º a 25.º do CIVA, não se referindo qualquer situação em que o su-
jeito passivo tenha de entregar imposto que tenha deduzido. De facto, no âmbito do referido direito à 
dedução, os sujeitos passivos não têm de entregar à administração tributária a prestação tributária que 
deduziram [o imposto que deduziram, à face da definição dada na alínea a) do art. 11.º do RGIT], mas, 
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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”.

Nesta sequência, tem -se entendido que as referências à “prestação tributária que nos termos da lei 
deduziu” e à “prestação tributária deduzida nos termos da lei”, que se utilizam no art. 114.º do RGIT, 
apenas abrangem situações em que o sujeito passivo procede à dedução do imposto, subtraindo -a de 
uma quantia global.

Por outro lado, a conduta de quem não entrega IVA liquidado nas facturas mas não recebido dos 
adquirentes das mercadorias ou utilizadores de serviços estava expressamente punida no art. 95º do 
CIVA, em que se previa como transgressão “a falta de entrega ou a entrega fora dos prazos estabelecidos 
de todo ou parte do imposto devido”.

Acontece que este art. 95º, inserido no Capítulo VIII do CIVA, está expressamente revogado pela 
alínea c) do art. 2º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho. Nas palavras de JORGE DE SOUSA e MANUEL 
SIMAS SANTOS (1), “(…) as referências à «prestação tributária que nos termos da lei deduziu» e à 
prestação tributária deduzida nos termos da lei», que se utilizam no art. 114º do RGIT, têm evidente 
alcance restritivo em relação à expressão «imposto devido», que era utilizado no referido art. 95º do 
CIVA, pois as primeiras apenas abrangem situações em que o sujeito passivo procede à dedução do 
imposto, subtraindo -a de uma quantia global”.

Em suma, a prévia dedução da prestação tributária não entregue constitui elemento essencial do 
tipo legal da 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, no caso dos autos, é inequívoco que não consta da decisão que aplicou a coima, nomeada-
mente da descrição dos factos, o recebimento do imposto anterior à entrega à administração tributária 
da declaração periódica que aí vem referida, o que afasta a possibilidade do preenchimento da hipótese 
tipificada no art. 114º, n.º 2, do RGIT.

Como ficou consignado no Acórdão de 28/5/2008, “não tendo havido recebimento do imposto 
anterior à entrega à Administração Tributária da declaração periódica referida no ponto B) da matéria 
de facto fixada, está afastada a possibilidade de preenchimento da hipótese do art. 114º, n.º 2, do RGIT 
(que se reporta à conduta prevista no nº1 do mesmo artigo)”.

Em suma, na senda do consignado no Parecer do Ministério Público, em conformidade com juris-
prudência reiterada e uniforme do STA, o recebimento da prestação tributária é, pois, em face do tipo 
legal de infracção, pressuposto essencial desta, pelo que o dever fiscal de entrega de IVA não recebido 
não gozava de protecção punitiva, por atipicidade do facto (2).

O recurso merece, pois, provimento devendo ser revogada em consequência a decisão recor-
rida.

III - DECISÃO
Nestes termos acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em, dando provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e, consequentemente, 
anular a decisão administrativa que aplicou a coima à recorrente.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Fran-
cisco Rothes.

(1) Regime Geral das Infracções Tributárias, 4ª ed., Áreas editora, Lisboa, 2010, pp. 814 -815.
(2) No mesmo sentido, cfr. ISABEL MARQUES DA SILVA, “Nulla Poena Sine Lege Ou a não Punibilidade da 

não entrega do IVA não recebido”, Anotação ao Acórdão do STA, de 28/5/2008, Finanças Públicas Direito Fiscal, nº 3, 
p. 242. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Incompetência em Razão da Hierarquia. Matéria de Facto. Matéria de Direito.
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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 ou sua omissão indevida) 
só podem ser apreciados pelos tribunais com poderes no domínio da fixação da 
matéria de facto.

Processo n.º 778/12 -30.
Recorrentes: A……………………….. e outra.
Recorrida: Os mesmos.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1 – RELATÓRIO
A………………………… e B…………………, contribuintes fiscais n.ºs ………………… e 

………………, respectivamente, residentes na Rua ……………, …, …….. -….. ……. ……….., inter-
puseram recurso da decisão proferida pelo Senhor Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira 
em 11/01/2012, que determinou o acesso directo da Administração Fiscal às suas contas e documentos 
bancários, relativamente aos anos de 2009 e 2010, nos termos do disposto nos artigos 146.º -B do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e 63.º -B, n.º 5 da Lei Geral Tributária (LGT).

Por sentença de 26 de Abril de 2012, o TAF do Porto, negou provimento ao recurso mantendo a 
decisão recorrida. Reagiram os recorrentes interpondo o presente recurso jurisdicional, cujas alegações 
integram as seguintes conclusões:

A) A douta sentença incorre em erro de julgamento ao não conceder provimento ao recurso com 
base na falta de suficiente e congruente fundamentação da decisão judicialmente recorrida

B) A mesma douta sentença erra ao não julgar procedente o vício consistente na não verificação 
das condições legalmente estabelecidas para a derrogação administrativa do sigilo bancário previstas 
na alínea b) do n.º 1 do art.º 63.º -B da LGT

C) A douta sentença incorre também em erro de julgamento ao não ter como inválido o despacho 
judicialmente recorrido por visar documentar a investigação em processo crime no âmbito da delegação 
de competências por parte do Ministério Público.

Nestes termos e nos demais de direito, deve ser concedido provimento ao presente recurso com a 
consequente revogação da douta sentença sob recurso e, a final, a anulação do despacho judicialmente 
recorrido, como é de JUSTIÇA.

A recorrida Fazenda Pública formulou as contra -alegações seguintes:

1º
A douta sentença recorrida fez uma circunstanciada análise de toda a prova trazida ao processo, 

tendo procedido a uma fundamentada apreciação dos factos provados e não provados, bem como a uma 
correcta subsunção dos factos ao direito.

2º
Razão por que deve ser mantida.

3º
Os Recorrentes, nas doutas alegações de recurso jurisdicional, imputam a sentença “a quo” de 

incorrer em erro de julgamento por ter julgado improcedente o pretendido vício de falta de fundamen-
tação do despacho que determinou o levantamento do sigilo às contas bancárias de que os mesmos são 
titulares relativamente aos anos de 2009 e 2010, por ter considerado que estão reunidas as condições 
previstas nona al: b) do nº1 do art. 63º B da LGT, e ainda por não ter dado como inválido o despacho 
questionado por se destinar a instruir processo -crime.

4º
Delimitam os Recorrentes o recurso jurisdicional à questão de direito, reproduzindo no essencial 

os doutos argumentos deduzidos na petição de recurso, sem, contudo, impetrarem a matéria de facto 
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que fundadamente sustenta todos os segmentos da decisão recorrida. Matéria de facto — provada e não 
provada  - que só podia conduzir ao improvimento do recurso judicial interposto pelos Recorrentes e à 
manutenção na ordem jurídica do despacho recorrido, como decidido pela Meritíssima Juiz “a quo”.

Com efeito:
Quanto ao alegado vício de falta de fundamentação:

5º

Os Recorrentes criticam a sentença recorrida, alegando ser “ténue a fronteira entre o vício relativo 
à fundamentação (em sentido material) e o vício de violação de lei”.

6º

Ora, na sentença sob recurso foi considerado:
“Se bem vemos, porém, o vício aqui imputado à decisão recorrida não o vício formal de ausência 

ou insuficiência de fundamentação, mas antes o vício de violação de lei por erro sobre a verificação 
dos pressupostos de derrogação do sigilo bancário, o qual se prende com a fundamentação, em termos 
materiais da decisão.

Na verdade, saber se a AT incorreu em erro sobre a verificação ou valoração dos factos invo-
cados ou sobre a interpretação jurídica das normas aplicadas, são questões que não se prendem com 
a ausência ou deficiência, em termos formais, da fundamentação, mas sim com a questão de fundo, 
da legalidade do recurso à derrogação do sigilo bancário, aspecto sobre que o Tribunal se irá ainda 
pronunciar” (Destaque nosso).

7º

Salvo o devido respeito, ressalta do trecho transcrito que a sentença recorrida demonstra com irre-
preensível acuidade a falta de sustentação da crítica dos Recorrentes. Crítica que não abala a correcção 
da análise jurídica feita pelo Tribunal ao conteúdo da fundamentação do despacho recorrido.

Quanto ao alegado vício de lei por erro nos pressupostos de direito:

8º

Os Recorrentes criticam a sentença recorrida porque, em seu entender, “não são invocados factos 
concretos que permitam ter como verificados ‘indícios da falta de veracidade do declarado ou esteja em 
falta declaração legalmente exigível’, ou ter como consubstanciados ‘factos concretamente identificados 
indiciadores da falta de veracidade do declarado’”.

9º

Porém, os Recorrentes não só não contestam os factos dados como assentes e não assentes, como 
não indicam, em concreto, nas alegações de recurso, um único argumento justificativo de errada sub-
sunção jurídica por parte da Meritíssima Juiz “a quo”.

10º

Não indicam, igualmente, como e onde a sentença recorrida errou ao estabelecer o nexo causal 
entre os factos apurados e os indícios de falta de veracidade do declarado.

11º

Limitam -se a referir, de forma genérica e inconcreta, um quadro de suspeição lançado sobre os 
Recorrentes na Informação elaborada da Inspecção Tributária.

12º

Os Recorrentes carecem de razão, porquanto,

13º

A douta sentença recorrida pôs em evidência, com base na factualidade apurada, que “da matéria 
de facto assente nos autos, resulta claramente a existência de factos concretamente identificados indi-
ciadores da falta de veracidade do declarado (pressuposto constante da redacção introduzida pela Lei 
n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro) ou a verificação de indícios da falta de veracidade do declarado 
(pressuposto constante da redacção introduzida pela Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro)”.
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14º

Bem como analisou criteriosamente quer todos os argumentos esgrimidos pelos Recorrentes quer 
todos os fundamentos da decisão impugnada. Assim,

15º

Apontaram -se na sentença algumas imprecisões da Informação da Inspecção, como é o caso da 
errada imputação dos rendimentos declarados da Recorrente nos anos de 2003 a 2010, tendo -se realçado, 
contudo, que tal não releva na análise levada a cabo, pois o que havia a considerar, era o rendimento 
global do agregado familiar.

16º

A sentença sublinhou, por outro lado, que se depreende do teor da referida Informação que os € 
640,00 referentes ao ano de 2004, “foram declarados pelo sujeito passivo “Grande Porto Indústria e 
Comércio Alimentar, SA”, no seguimento do cruzamento de dados levado a cabo pela AT”.

17º

E inclusive deu razão aos Recorrentes quanto à não consideração do valor realizado com as ven-
das dos imóveis nos anos de 2004 e 2006, até porque “não consta das declarações modelo 3 de IRS 
apresentadas que os recorrentes tenham declarado proceder ao reinvestimento da mais -valia o que lhes 
permitia, de resto, a exclusão de tributação das mesmas”.

18º

E entendeu não ser relevante para efeitos da pretendida falta de pressupostos da alínea b), do n.º 1 
do art. 63º -B da LGT, o facto de a AT ter notificado os Recorrentes para concederem autorização para 
consultar ou solicitar os documentos bancários junto de qualquer instituição de crédito ou sociedade, 
o que não é exigível face

19º

Porém, concluiu que “tais argumentos não lograram convencer o Tribunal sobre a existência de 
erro ou a valoração destes factos que constituíram o pilar de suporte da decisão respectiva”, uma vez 
que a decisão de levantamento de sigilo bancário teve como suporte outros fundamentos.

20º

A sentença recorrida, ao assim concluir, não é passível de qualquer reparo.

21º

Com efeito, nos presentes autos, como correctamente se sintetiza na sentença recorrida, “Estão 
em causa movimentos bancários, realizados no período temporal compreendido entre Setembro de 
2009 e Março de 2010, constituídos por depósitos em numerário num montante total de € 70.000,00 e 
levantamentos “ao balcão” e outras despesas de consumo corrente, numa importância aproximada de 
€75.000,00, bem como trocas de notas de euros de valor facial baixo, em finais de Maio de 2010, em 
quantidades significativas (2250 notas de €20,00 e mais de 700 notas de €50,00) por notas de valor 
facial igual a €500,00, no montante total de €80.000,00, sendo certo que nos anos de 2009 e 2010, os 
recorrentes declararam rendimentos na ordem de €17.000,00 em cada ano, ou seja, com referência 
a um período de 12 meses” (Destaque nosso).

22º

E bem refere “se, por um lado, com as regras de experiência comum, os rendimentos anuais de-
clarados pelos recorrentes não são, de modo algum, aptos a justificar o elevado valor dos movimentos 
financeiros realizados nos referidos períodos (e isto sem entrar em linha de conta com a dedução das 
despesas também declaradas pelos recorrentes e, muito menos, com as normais despesas correntes 
que um agregado familiar tem de suportar e que não são objecto de declaração), apenas haveria, por 
outro lado, que entrar em linha de conta com o produto das vendas dos referidos imóveis, realizadas 
em 2004 e 2006, se os recorrentes tivessem logrado demonstrar que, em 2009 e 2010, tinham a dis-
ponibilidade de tais quantias, o que implicava a demonstração do concreto destino dado ao referido 
valor de realização, designadamente, a sua aplicação em investimentos e/ou poupança, o que não 
foi sequer tentado.” (Destaque nosso).
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23º

É que a disparidade ostensiva entre os rendimentos declarados e os movimentos financeiros 
efectuados não encontra justificação na invocada disponibilidade de recursos nos anos de 2009 e 
2010, proveniente da venda dos referidos imóveis, pois, como nota incisivamente a sentença, “não foi 
apresentada qualquer prova nesse sentido, em particular, documental, nem tão -pouco foram arroladas 
testemunhas”.

24º

E, por outro lado, sublinha -se na sentença, os Recorrentes também não fizeram prova de que as 
notas trocadas no Banco de Portugal tinham expressão nos movimentos das suas contas bancárias, 
sendo este o aspecto que importa e não o facto de que tais trocas não traduzirem em si um acréscimo 
patrimonial.

25º

Com efeito, a apreciação da prova feita em tribunal, com base nos documentos carreados para o 
processo e que, curiosamente, os Recorrentes não impetraram em sede de recurso, constitui um forte e 
sustentado indício da falta de veracidade dos rendimentos declarados pelos Recorrentes nos anos 
de 2009 e 2010, que levou o Tribunal “a quo” a validar a legalidade da decisão de derrogação do si-
gilo bancário para confirmação dessas dúvidas, nos termos do ah. 63º -B, nº1, alínea b) da LGT.

26º

Ao assim decidir, a sentença recorrida fez correcta interpretação e aplicação do direito aos factos.
Da alegada invalidade do despacho recorrido por se destinar a instruir processo -crime:

27º

Ao contrário do alegado pelos Recorrentes, a sentença recorrida distinguiu com clareza a causa da 
instauração do procedimento de inspecção tributária e o objecto do despacho recorrido do procedimento 
de inquérito a correr pelo DCIAP.

28º

Com efeito, o procedimento de derrogação do sigilo bancário é totalmente independente do 
processo -crime, não subsistindo qualquer base para a arguida instrumentalização do primeiro em 
relação ao segundo.

29º

Foi o que decidiu o Tribunal “a quo” ao entender que não se extrai da Informação da Inspecção 
Tributária que esteve na base da decisão de levantamento bancário “qualquer conclusão ou a determi-
nação de qualquer acção, no que toca ao procedimento de inquérito a correr no DIAP”. (..)

30º

“E, tendo o procedimento de derrogação do sigilo bancário natureza instrumental, pois tem lugar 
no âmbito de um outro procedimento, maxime o procedimento de inspecção tributária, a respectiva 
decisão é delimitada pelo objecto do procedimento de inspecção em curso — tendo este, no caso em 
apreço, sido iniciado em cumprimento da ordem de serviço n.º OI201102653 e abrangendo os exercícios 
de 2009 e 1010, no âmbito do IRS e IVA — o qual não se encontra ainda concluído, aguardando, pre-
cisamente, a análise das contas bancárias dos recorrentes para poder emitido o relatório de inspecção 
(Cfr. Itens 1), 2) e 5) dos factos provados).”

31º

Também neste segmento, a crítica dos Recorrentes não é passível de abalar a legalidade da decisão 
recorrida.

Nestes termos e nos mais de Direito que V. Exas. Doutamente suprirão, deve improceder o re-
curso jurisdicional interposto pelos Recorrentes, e em consequência, deve ser confirmada a sentença 
recorrida por ter feito correcta interpretação e aplicação do direito aplicável, com todas as legais con-
sequências.
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Quanto ao recurso apresentado a fls. 150:
O TAF do Porto por despacho de fls. 142 e seguintes indeferiu requerimento de fls. 132. e seguintes 

em que a Fazenda Pública veio requerer que fosse dada sem efeito a notificação para pagamento da 
taxa de justiça nos termos do disposto no artº 15º n.º 2 do RCP na redacção dada pela lei n.º 7/2012 de 
13 de Fevereiro. Reagiu a Fazenda Pública interpondo o presente recurso cujas alegações integram as 
seguintes conclusões:

A) O presente recurso jurisdicional visa a interpretação e aplicação do art. 15º, nº2 do Regula-
mento das Custas Processuais, na redacção conferida pela Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, tendo em 
conta o disposto no art. 8º, n.º 9 da referida Lei, constante do despacho que determinou ser devida taxa 
de justiça pela oposição apresentada, em 23/02/2012, pela Entidade Recorrente, nos termos e para os 
efeitos do art. 146º  - B, n.º 4 e 5 do CPPT.

B) O despacho questionado considerou que, inexistindo alteração quanto à dispensa do pagamento 
prévio no que toca às acções em que é parte o Estado, instauradas nos tribunais administrativos e 
fiscais, resta concluir que o disposto no art. 15º, nº2 do RCP é de aplicação imediata aos processos 
pendentes, nos termos da regra geral do art. 8º, nº1, da Lei n.º 7/2012.

C) Bem como, que a norma transitória prevista no artigo 8º, n.º 9 só é aplicável aos casos em 
que deixou de existir dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça, tal como, de resto, sucede 
com o n.º 10 do mesmo artigo, o qual disciplina o tratamento das situações inversas em que a nova 
redacção passa prever a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça (v.g. acções sobre o estado 
das pessoas), determinando, como regra, não haver lugar a tal dispensa, ou seja, a manutenção do 
regime legal existente.”

D) Tal interpretação não tem o mínimo de correspondência verbal, e como tal, é ilegal, nos termos 
do estatuído no art. 9º, n.º 2 do Código Civil.

E) Está em causa saber se o art. 15º, n.º 2 do RCP, com a redacção da Lei 7/2012, é aplicável aos 
processos pendentes, ou não, bem como o âmbito de aplicação do n.º 9 do seu art. 8º, que dispõe sobre 
a aplicação no tempo das alterações que introduziu.

F) Os presentes autos deram entrada no TAF do Porto antes de 10/02/2012, sendo -lhes aplicável, 
por essa razão, o regime de custas processuais aprovado pelo DL 34/2008, de 26 de Fevereiro, com as 
alterações introduzidas pelo DL 52/201, de 13 de Abril (Regulamento das Custas processuais/RCP).

G) O Recorrente deverá estar assim dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, atento o 
estatuído na alínea a), do art. 15º do RCP, na redacção dada pela Lei 5272011, de 13 de Abril.

H) A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela beneficie 
pratique os actos processuais devidos sem necessidade de pagamento (prévio) dos montantes que, nos 
termos do regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso processual, isto, sem prejuízo de 
a parte dispensada poder vir a ser condenada, a final, ao pagamento das custas processuais (onde a 
taxa de justiça se inclui  - cfr. art. 447º, n.º 1 do CPC e art. 3º, n.º 1 do RCP) que sejam da sua respon-
sabilidade.

I) A introdução do nº2, do art. 15.º do RCP pela Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, veio a proceder 
à alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas, 
independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso

J) A Lei 712012 salvaguardou no nº9 do art. 8º o regime anterior constante da Lei 52/2011 de 13 
de Abril, aos processos que se encontrem pendentes, mantendo, para as partes que estavam dispensadas 
do pagamento prévio da taxa de justiça, a solução preconizada no âmbito das alterações legislativas 
anteriores, que prevêem o pagamento por essas entidades da taxa de justiça a final.

L) A clausula de salvaguarda constante do n.º 9 do art. 8º da Lei 7/2012, não permite circunscrever 
o seu campo de aplicação aos processos pendentes em que deixou de existir dispensa de pagamento 
prévio de taxa de justiça, ao contrário do entendimento sufragado no despacho recorrido.

M) Com efeito, o n.º 9 do art. 8º da Lei 7/2012 tem como destinatários, os processos pendentes 
que, nos termos da lei, estavam dispensados de pagamento prévio da taxa de justiça, estabelecendo 
que se mantém a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, quer para os casos que estavam 
dispensados do seu pagamento no domínio da legislação anterior, quer para os processos em que, com 
a nova redacção do RCP, deixaram de estar dispensados do pagamento prévio da taxa de justiça.

N) É este, salvo melhor, o sentido e alcance da parte final da norma do n.º 9 do art. 8º  - “ainda 
que a aplicação da redacção que é dada ao regulamento das custas processuais pela presente lei de-
terminasse solução diferente”.

O) O nº2 do art. 15º do RCP, aplica -se aos processos iniciados a após a entrada em vigor da Lei 
7/2012, em que as partes estão dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, introduzido um 
novo regime de notificação e pagamento de taxa de justiça, bem como,

P) Aplica -se aos processos pendentes, nos termos do n.º 1, do art. 8º da Lei 7/2012, sem prejuízo, 
designadamente, da citada norma de salvaguarda do seu n.º 9.

Q) Donde que a introdução do nº2 do art. 15º do RCP pela Lei 7/2012, de um novo regime de 
notificação e pagamento de taxa de justiça para as entidades dispensadas de pagamento prévio de taxa 
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de justiça, não permita, ao contrário do preconizado no despacho recorrido, a sua aplicação nos pro-
cessos pendentes, como é o caso dos presentes autos, ou seja, em que as partes continuam dispensadas 
do pagamento prévio da taxa de justiça..

R) Tal significaria um entorse na interpretação da norma de salvaguarda constante do nº9 do 
art. 8º da Lei 7/2012, que conduziria a um esvaziamento do respectivo conteúdo e a um desvio da sua 
finalidade.

S) Em suma, decorre de todo o exposto, que a Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, estabeleceu uma 
salvaguarda para as entidades que se encontram dispensadas de pagamento prévio da taxa de justiça 
nos termos do regime do RCP anterior à sua entrada em vigor, como é o caso do Recorrente, mantendo 
a solução preconizada no âmbito das alterações legislativas anteriores, que prevêem o pagamento por 
essas entidades da taxa de justiça a final.

Nestes termos e nos mais de Direito que V: Exas. Doutamente suprirão, deve o presente recurso 
jurisdicional ser julgado procedente e, em consequência, ser revogado o douto despacho recorrido, e 
substituído por outro que determine sem efeito a notificação para pagamento da taxa de justiça inicial, 
tendo em conta o regime de salvaguarda estabelecido no n.º 9 do art. 8.º do RCP.

Não houve contra -alegações relativas a este recurso.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Recurso de A……………………… e B…………………………….
Os recorrentes reeditam nas alegações de recurso as questões equacionadas no recurso judi-

cial interposto da decisão do Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (art.63º -B nº5 
LGT;art.146º -B CPPT)

Essas questões foram apreciadas e resolvidas na sentença impugnada com recurso a fundamenta-
ção exaustiva e convincente que merece o sufrágio do Ministério Público (cf. sentença II.3 -O Direito 
fls.99/107)

Recurso do Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira
O recorrente apresentou reclamação do acto da secretaria que procedeu à sua notificação para 

autoliquidação da taxa de justiça devida (art. 15º nº2 Regulamento das Custas Processuais redacção 
Lei nº7/2012,13 fevereiro;art.161º nº5 CPC;doc.fls.110)

A decisão de indeferimento da reclamação não é passível de recurso, face ao montante das custas 
em causa, inferior a 50 UC [4 950,00] (cf. autoliquidação dos recorrentes fls.38; art.31º nº5 Regulamento 
das Custas Processuais aprovado pelo DL n.º 34/2008, 26 Fevereiro interpretado extensivamente)

A decisão de admissão do recurso proferida pelo tribunal recorrido não vincula o tribunal superior 
(art.685º -C n.º 5 CPC redacção DL n.º 303/2007,24 agosto; despacho fls. 206)

No caso de admissão do recurso o Ministério Público pronuncia -se no sentido do improvimento, 
por adesão à fundamentação do despacho recorrido, proferido em 16 maio 2012 (fls.142/143)

O entendimento manifestado está em consonância com:
 -jurisprudência do STA -SCT sobre a questão (designadamente, despachos do juízes conselheiros 

relatores proferido em 9 maio 2012 processo n.º 115/12 e 11 julho 2012 processo n.º 882/11)
 -parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria — Geral da República n.º 40/2011 (Diário da 

República, 2ª série -nº 113 -12 Junho 2012)
CONCLUSÃO
O recurso dos particulares não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
O recurso interposto pelo Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira não deve 

ser admitido
Subsidiariamente recurso não merece provimento.
A decisão recorrida de indeferimento da reclamação deve ser confirmada.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. Encontra -se a decorrer acção inspectiva aos recorrentes A………………………… e 

B…………………………, em cumprimento da ordem de serviço n.º OI201102653, que abrange os 
exercícios de 2009 e 2010, no âmbito do IRS e do IVA — Cfr. Documento 1 constante do processo 
administrativo apenso.

2. A acção inspectiva referida em 1) teve origem em Informação da Unidade de
Informação Financeira da Policia Judiciária remetida, em 26/05/2011, à Direcção de Finanças do 

Porto, pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal da Procuradoria -Geral da Republica 
(DCIAP) — Cfr. Documento 3 constante do processo administrativo apenso.

3. Da Informação referida em 2), elaborada em 02/09/2010, consta, além do mais, o seguinte:
«(…)
Tipo de Operação
Depósitos em numerário com levantamentos quase imediatos e troca de notas numa agência do 

Banco de Portugal.
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Motivo da Suspeita
As quantias depositadas nos sistema bancário e disponibilizadas para troca nas agências do BdP, 

por notas de valor facial mais elevado, comportam já importâncias consideráveis.
Intervenientes:
A……………………… (...), casado com:
B…………………….. (...).
Recolha de Informação:
Financeira:
O visado ter -se -á deslocado a uma dependência da Instituição de Crédito (IC) Banco Santander 

Totta, onde abriu uma conta particular e singular, no mês de Maio do ano de 2009, onde no período 
temporal compreendido entre o mês de Setembro de 2009 e o mês de Março de 2010, terá realizado 
diversos depósitos, dos quais, cerca de trinta e cinco, foram em numerário, tudo num montante total 
aproximado de 70.000,00€.

Os movimentos a débito, foram na sua esmagadora maioria constituídos por levantamentos à 
boca de caixa e outras despesas de consumo corrente, numa importância total, que terá rondado os 
75000,00€

Temos informação que o A…………………. terá apresentado a justificação, para as operativas 
que levou a cabo, baseada na comercialização de viaturas automóveis, situação que não conseguimos 
apurar se correspondia ou não à verdade.

Por sua vez, chegou também até ao nosso conhecimento, de que a B……………… ter -se -á dirigido 
a uma agência do Banco de Portugal (BdP), em finais de Maio do ano passado, no sentido de ali vir 
a trocar notas euro de valor facial baixo, por outras de valor facial mais elevado, ou seja duas mil 
duzentas e cinquenta notas de valor facial igual a 20€ e mais setecentas notas de valor facial igual a 
50€, por um total de cento e sessenta notas de valor facial igual a 500€, o que perfez o montante total 
de 80.000,00 €

O A………………….. é titular de mais duas contas bancárias, cotitulas pela sua mulher, uma na 
Instituição de Crédito (IC) CGD, que é pouco utilizada e cujo saldo é residual e uma segunda na IC 
Millenium -BCP, cuja movimentação é semelhante à que foi relatada para a domiciliada na IC San-
tander e Totta, ou seja, por diversos depósitos em numerário, seguidos de levantamentos pela quase 
totalidade dos aprovisionamentos efectuados.

Administrativa:
Em termos de declaração de ganhos em sede de Administração Fiscal, e levando em linha de conta 

que o A………………….. esteve colectado até ao final do ano de 2008, para exercer uma actividade 
ligada à instalação de canalizações e, como actividade secundária, a fabricação de artigos para uso 
pessoal, marroquinaria, correeiro e seleiro, o mesmo terá apresentado valores provenientes de traba-
lho empresarial sem contabilidade organizada, numa quantia a rondar os dezoito mil euros, apenas 
até ao ano de 2008. No ano de 2009, já não declarou quaisquer rendimentos que pudessem ser alvo 
de tributação.

Quanto à sua mulher, a B………………., que até então, não tinha apresentado rendimentos 
passíveis de serem tributados, como acima se referiu, veio a colectar -se em 09/01/2009, para exercer 
uma actividade profissional, conectada com a fabricação de artigos para uso pessoal, marroquinaria, 
correeiro e seleiro, substituindo -se assim ao seu marido, também em termos fiscais, apresentando um 
montante tributável a rondar os 18.000€, por venda de bens.

O A……………… é ainda proprietário de um terreno para construção, na zona de ……………… 
— Gondomar, adquirido no ano de 2002.

Outra:
No ano de 2006 o A…………………… vendeu uma casa, por uma importância a rondar os cento 

e sessenta mil euros.
(…)
Policial/Judicial:
O identificado não apresenta antecedentes criminais/policiais nesta P.J.
Foi interveniente em duas averiguações realizadas nesta UIF, que relatavam situações em tudo 

semelhantes à actual, cujos resultados foram inconclusivos:
 - Em Abril de 2009, quando efectuou a troca de 30.000,00€, em notas, junto de uma agência do 

Banco de Portugal.
 - Em Fevereiro de 2010, também numa deslocação a uma agência do BdP, para realização de 

uma troca em notas, por um valor facial mais alto, na quantia total de 35.000,00€
(…)
Avaliação:
Face aos elementos recolhidos, observamos que as importâncias que têm vindo a aprovisionar as 

contas bancárias e aquelas que vieram a ser apresentadas nas agências do Banco de Portugal, poderão 
ter proveniência no negócio que ambos desenvolvem, apesar de só um estar colectado.
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(…)» - Cfr. Documento 3 constante do processo administrativo apenso.
4. Em 08/11/2011, foram os recorrentes notificados por funcionário da Direcção de Finanças do 

Porto — Inspecção Tributária — Divisão II — Equipa 6330, nos seguintes termos:
«NOTIFICAÇÃO
Para que se proceda a uma avaliação da capacidade financeira de B………………………., NIF 

…………. e de A…………………….., NIF ……………., mostra -se necessário o acesso à informação 
bancária, pelo que, nos termos do artigo 59º da Lei Geral Tributária e no âmbito da colaboração 
com a Administração Fiscal, ficam, por este meio, notificados os referidos sujeitos passivos, para 
apresentarem:

Autorização para a Administração Tributária — Direcção Geral dos Impostos — direcção de 
Finanças do Porto — Serviços de Inspecção Tributária, consultar ou solicitar junto de qualquer 
Instituição de crédito ou sociedade financeira, todos os documentos bancários, relativos aos anos de 
2009 e 2010.

Tal Autorização, para a qual poderá ser utilizado o impresso anexo, tem como objectivo propor-
cionar à Administração Tributária o acesso a documentos bancários a que se refere o artigo 63.º -B 
da Lei Geral Tributária.

Esta notificação deverá ser cumprida no prazo de 10 dias, findos os quais, não havendo resposta, 
se presume que o notificado recusou o acesso à referida informação.

(…)» - Cfr. Documento 2 constante do processo administrativo apenso.
5. Em 21/12/2011, foi elaborada pela Divisão de Inspecção Tributária  - II, da Direcção de Finanças 

do Porto, Informação para efeitos de derrogação do sigilo bancário, de onde consta, além do mais, o 
seguinte:

«(…)
I. NECESSIDADE DE ACEDER A DOCUMENTOS BANCÁRIOS
Na sequência da acção inspectiva que se encontra a decorrer, em cumprimento da ordem de serviço 

n.º OI201102653, que abrange os exercícios de 2009 e 2010, no âmbito do IRS e IVA, verificámos que 
para apuramento da situação tributária do contribuinte é necessário o acesso a informações e docu-
mentos protegidos pelo sigilo bancário, pelos motivos que passamos a expor nos pontos seguintes.

II. DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A NECESSIDADE 
DE ACESSO A DOCUMENTOS BANCÁRIOS

1. Motivo da acção inspectiva
A presente acção inspectiva tem subjacente denúncia, remetida a esta Direcção de Finanças pelo 

Departamento de Investigação e Acção Penal da Procuradoria -Geral da República, que serviu de base 
á instauração, naquele Departamento, do processo n.º 2011/00902.

Na denúncia em causa, “o visado A……………….., ter -se -á deslocado a uma dependência da 
Instituição de Crédito (IC) Banco Santander Totta, onde abriu uma conta particular e singular, no 
mês de Maio de 2009, onde no período temporal compreendido entre o mês de Setembro de 2009 e o 
mês de Março de 2010, terá realizado diversos depósitos, dos quais, cerca de trinta e cinco, foram em 
numerário, tudo num montante total de aproximadamente a € 70.000,00.”

“os movimentos a débito, foram na sua esmagadora maioria constituídos por levantamentos à 
boca de caixa e outras despesas de consumo corrente, numa importância total, que terá rondado os 
€ 75.000,00.”.

“Por sua vez, a visada B……………………, ter -se -á dirigido a uma agência do Banco de Portu-
gal, em finais de Maio de 2010, no sentido de ali vir a trocar notas de euro de valor facial baixo, por 
outras de valor facial mais elevado, ou seja, duas mil, duzentas e cinquenta notas de valor facial igual 
a €20,00 e mais de setecentas notas de valor facial igual a €50,00, por um total de cento e sessenta 
notas de valor facial igual a €500,00, o que perfaz o montante total de €80.000,00”.

“A………………… é titular de mais duas contas bancárias, co -tituladas pela sua mulher, uma na 
IC Caixa Geral de Depósitos e uma segunda na IC Millenium BCP”.

Uma vez que os factos denunciados são susceptíveis de consubstanciar a prática de ilícitos de 
natureza fiscal, foi delegada nesta Direcção de Finanças a competência para a realização das dili-
gências de inquérito necessárias.

2. Situação Tributária dos sujeitos passivos
2.1 Enquadramento A………………..
o sujeito passivo A……………………, tem como domicílio fiscal a morada de Rua de ……………., 

………….., freguesia de ………………..., Gondomar, tendo exercido a actividade de Instalação de ca-
nalizações — CAE 15120, entre a data de 1994/04/01 e 2008/12/31. No que concerne ao cruzamento 
de rendimentos com outras entidades, os últimos declarados datam de 2004, no montante de €640,00 
(Categoria B), do s.p. Grande Porto — Industria e Comércio Alimentar, SA., NIPC:501.152.415.

2.2 Enquadramento B………………..
O sujeito passivo B……………….., tem como domicílio fiscal a morada de Rua …………………., 

….., freguesia de ……………….., Gondomar, tendo iniciado a actividade de Fabricação de artigos de 
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viagem, uso pessoal, marroquinaria, correiro e seleiro  - CAE 15120, à data de 2009/01/09, tendo en-
tretanto cessado a actividade, reportada a 2011/10/15, após o envio da carta aviso e respectivo folheto 
informativo, nos termos da alínea I) do n.º 3 do artº 59 da Lei Geral Tributária (LGT) e do adº 49º do 
RCPIT (Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária) e dos primeiros contactos 
telefónicos, no sentido de agendar uma reunião, a fim de analisar os livros e registos exigidos pelo 
CIVA e pelo CIRS, os documentos justificativos dos lançamentos e de todas as operações efectuadas 
pelo contribuinte. O sujeito passivo esteve enquadrado em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA) no regime normal de periodicidade trimestral e enquadrado no regime simplificado para efeitos 
de Imposto sobre o Rendimento — Cat. B — Rendimentos empresariais.

Apesar de não ser obrigada a possuir contabilidade organizada, a consulta dos Balancetes 
Analíticos, extractos de contas -correntes e dos documentos externos para suportar os movimentos das 
contas, foi efectuada no gabinete do Técnico Oficial de Contas (...).

Rendimentos Declarados
Para estes anos encontram -se entregues as respectivas declarações de rendimentos modelo 3 de 

IRS, nas quais foi declarado pelo sujeito passivo (A……………..) e seu cônjuge (B………………..), apenas 
os rendimentos profissionais (categoria B do IRS) auferidos por B……………….., abaixo indicados.

QUADRO 1 (Um.: Euro) 

  

 Da observação dos rendimentos declarados pelo agregado familiar, constata -se o seguinte:
— O s.p. A……………….., durante os exercícios compreendidos entre 2003 e 2010, não declarou 

rendimentos de quaisquer categorias, tal como não foram detectados rendimentos pagos por outras 
entidades, através do cruzamento de informação do sistema informático da DGCI;

— Os rendimentos disponíveis apurados, do agregado familiar, são muito baixos, após a dedu-
ção dos valores pagos de despesas de saúde, de educação e relacionados com a habitação própria e 
permanente;

— No exercício de 2006, o s.p. alienou o imóvel inscrito sob o artº 6284, da freguesia de 
……………………, pelo montante de € 160.000,00;

Assim, no sentido de se verificar se os montantes movimentados em numerário, atrás enumerados, 
tinham sido declarados pelo sujeito passivo, através da análise às suas declarações de rendimentos 
Mod. 3 de IRS, conclui -se que, face aos rendimentos declarados pelo agregado familiar, durante os 
anos de 2003 a 2010, seria impossível a movimentação de numerário e os diversos depósitos nas lC’s 
atrás referenciadas.

Por consulta ao sistema do Património, o sp. A………………, possui o terreno para construção 
inscrito na matriz predial sob o n.º 4155, em ………………., Gondomar, pelo que na deslocação ao 
domicílio fiscal dos s.p., sito na Rua …………………., …., em …………………., Gondomar, deparei 
com uma vivenda moderna, com pelo menos 2 pisos, pelo que, na falta de entrega da declaração Mod. 
1 do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), será formulada ao Serviço de Finanças de Gondomar, 
uma informação identificando a falta declarativa e para que proceda à avaliação do artigo por ter 
sido modificado, com os efeitos legais que se entenda por necessários.
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Assim, constata -se que a mais -valia obtida, por alienação do imóvel em 2006, terá sido inteira-
mente reinvestida, na construção da actual habitação (vivenda), visto que os rendimentos declarados 
pelos s.p. não se coadunam com a possibilidade de construção da vivenda visualizada, sem o recurso 
a empréstimo bancário.

Neste caso e após a avaliação do imóvel detido pelo s.p. (terreno para construção), pelo Serviço 
de Finanças de Gondomar, visto que se desconhece os montantes gastos na construção da vivenda, 
poderá estar associada às denominadas “manifestações de fortuna”

Pedido de autorização para consulta de elementos bancários
Por considerarmos, em face do descrito, que só o acesso à informação protegida pelo sigilo 

bancário nos permite o apuramento da situação tributária do(s) contribuinte(s), foi o mesmo notifi-
cado, conforme fotocópia da notificação que se junta, para nos conceder autorização para consultar 
ou solicitar junto de qualquer instituição de crédito ou sociedade financeira todos os documentos 
bancários.

Foi anexo à notificação, um modelo de declaração a utilizar para o efeito. Até à presente data 
não nos foi dada qualquer resposta a esta notificação.

lI. CONCLUSÕES E PROPOSTAS
Uma vez que os factos atrás descritos se enquadram no nº1 b), c) e f), do artigo 63.º -B da Lei 

Geral Tributária, designadamente:
1 — Os documentos bancários não nos foram exibidos nem obtivemos autorização para a sua 

consulta, sendo que esta atitude leva -nos a questionar de os rendimentos declarados correspondem 
aos efectivamente auferidos;

2 — Os movimentos financeiros e depósitos bancários nas IC’s referenciadas na denúncia, são 
exageradamente elevados face aos rendimentos declarados pelo agregado familiar;

3 — Verificação de um acréscimo do património dos contribuintes, através da construção de uma 
moradia uni familiar, de edificação recente, no artigo urbano, inscrito na matriz, sob o n.º 4155, com 
a discrição Terreno para Construção, na freguesia de ……………., concelho de Gondomar e distrito 
do Porto;

4 — Conforme foi referido anteriormente, os contribuintes faltaram à obrigação do dever de 
declarar a alteração/construção no imóvel, através da declaração Modelo 1 do IMI, que conjugado 
com os rendimentos declarados nas declarações Mod. 3 de IRS, evidenciam a existência de acréscimos 
de património não justificados;

5 — Relativamente à construção da moradia, por consulta ao sistema informático da DGCI e 
aplicação do Património, não foi detectado, a abertura de crédito bancário para este fim;

6 — Verifica -se a impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta dos rendi-
mentos auferidos;

Assim, mostra -se imprescindível o acesso aos movimentos reflectidos nas contas bancárias, o qual 
pressupõe a derrogação do sigilo bancário a estes contribuintes, a fim de verificarmos se nas contas 
de que são titulares, existem valores depositados não reflectidos nos rendimentos declarados.

(…)» - Cfr. Documento 1 constante do processo administrativo apenso.
6. Sobre a Informação referida em 5) incidiram o parecer da Sra. Inspector Tributária Assessor 

de 21/12/2011: «Confirmo a presente informação, da qual consta a expressa menção dos motivos 
concretos que justificam o pedido de derrogação do sigilo bancário. Para os devidos efeitos e nos 
termos do n.º 4 do artº 63ºB da LGT, a presente informação será de submeter à decisão do Exmo. Sr. 
Director Geral dos Impostos» e os despachos de 03/01/2012, do Sr. Chefe de Divisão, por subdelegação 
do D.F. Adjunto: «Concordo. A presente informação carreia os fundamentos e motivos concretos que 
justificam o pedido de acesso às informações ou documentos bancários, cfr. alínea b) n.º 1 art.º 63 -B 
da LGT, pelo que deverá ser autorizado nos termos do referido normativo» e da Directora de Finanças 
Adjunta: «Concordo. Remeta -se ao Gabinete do Exmo. Senhor Director -Geral da Autoridade Tributária 
e Aduaneira, para efeitos do disposto no artigo 63.º -B da LGT» — Cfr. Rosto da Informação constante 
do processo administrativo apenso (Documento 1).

7. Em 11/01/2012, o Senhor Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira proferiu a 
seguinte decisão:

«DECISÃO
1. Nos termos e com os fundamentos constantes da Informação da Divisão de Inspecção Tributária 

lI, da Direcção de Finanças do Porto, bem como com o parecer e despachos nela exarados, verificando-
-se os condicionalismos previstos nas alíneas b) do n.º 1 do artigo 63.º  - B da Lei Geral Tributária, ao 
abrigo da competência que me é atribuída pelo n.º 4 do citado normativo, autorizo que funcionários 
da Inspecção Tributária, devidamente credenciados, possam aceder livremente a todas as contas e 
documentos bancários existentes nas instituições bancárias, em sociedades financeiras ou instituições 
de crédito portuguesas, de que sejam titulares os sujeitos passivos A…………………, NIF ……………… 
e B……………………………., NIF ……………, relativamente aos anos de 2009 e 2010.
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2. Devolva -se o processo à Direcção de Finanças do Porto para efeitos do prosseguimento do 
procedimento de levantamento do segredo bancário.»  - Cfr. Documento 5 constante do processo ad-
ministrativo apenso.

8. Em 25/01/2012, foi o Recorrente A…………….. notificado da decisão referida em 7) e da 
informação que lhe serviu de base, datada de 21/12/2011 - Cfr Documento 6 constante do processo 
administrativo apenso.

9. Em 07/02/2012, o presente recurso deu entrada neste Tribunal Administrativo e Fiscal — Cfr. 
Registo informático no SITAF.

Mais se provaram, com interesse para a decisão, os seguintes factos:
10. Em 09/12/2002, foi emitido pela Câmara Municipal de Gondomar, o alvará de obras de cons-

trução n.º 672/2002, relativas ao processo n.º 2758/02, referente ao prédio sito na Rua ……………….., 
n.ºs … e …, da freguesia de ………………, descrito na Conservatória do Registo Predial de Gondomar 
sob o n.º 01575, sendo o prazo de validade da licença: início em 09/12/02 e termo 09/12/04 — Cfr. 
Documento junto com a petição inicial, a fls. 29 dos autos.

11. Em 2004, os recorrentes procederam à alienação pelo valor de €22.450,00, do imóvel inscrito 
na matriz urbana sob o artigo U -5084, adquirido em 2001 pelo valor de €19.951,92, não tendo declarado, 
na declaração modelo 3 de IRS referente a esse ano, o reinvestimento do valor de realização  - Cfr o 
Anexo G da Declaração modelo 3 de IRS referente ao ano de 2004, constante do processo administra-
tivo apenso (fls. 9 do documento 7).

12. Em 13/01/2005 foi levantado, por fiscal de obras da Câmara Municipal de Gondomar, auto de 
notícia, por se ter constatado que o recorrente tinha procedido a alterações ao projecto aprovado sob o 
n.º 2758/02  - Cfr. Proposta de decisão administrativa de aplicação de coima da câmara Municipal de 
Gondomar, junta com a petição inicial, a fls. 30 e seguintes dos autos.

13. Em 01/04/2005, as obras referidas em 12) foram embargadas, tendo em 24/05/2005, sido apre-
sentado pedido de legalização das alterações aí mencionadas, o qual, em 19/10/2009, não se encontrava 
ainda aprovado  - Cfr. Proposta de decisão administrativa de aplicação de coima da câmara Municipal 
de Gondomar, junta com a petição inicial, a fls. 30 e seguintes dos autos.

14. Nos anos de 2003 a 2010, os recorrentes declararam ter obtido os seguintes rendimentos e ter 
incorrido nas seguintes despesas:

Valores em € 
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 (*)  - Enquadrando -se no regime simplificado de tributação, o lucro tributável dos sujeitos passivos 
é o resultante da aplicação dos seguintes coeficientes:

0,20*vendas de mercadorias e de produtos e 0,65/0,70 * valor dos restantes rendimentos (sendo 
0,65 para os anos de 2003 a 2006 e 0.70 nos exercícios de 2007 a 2010)

(**)  - Apuradas através da seguinte fórmula: [V.R. – (V.A.*C.D.M)] em que:
V.R. = valor de realização; V.A. = valor de aquisição; CDM. = coef. desvalorização monetária
As mais -valias apuradas estão sujeitas a tributação em 50% do seu valor.
(***) - Incluem, em 2006, a amortização de empréstimo no montante de €46.666,60.
 - Cfr. Declarações modelo 3 constantes do processo administrativo.
15. Em Novembro de 2006, os recorrentes procederam à alienação pelo valor de €160.400,00, 

do imóvel inscrito na matriz urbana sob o artigo U -6284, adquirido em Outubro do mesmo ano pelo 
valor de € 107.910,00 não tendo declarado, na declaração modelo 3 de IRS referente a esse ano, o 
reinvestimento do valor de realização  - Cfr. o Anexo G da Declaração modelo 3 de IRS referente ao 
ano de 2006, constante do processo administrativo apenso (fls. 21 do documento 7).

16. Em 17/01/2012, a moradia foi avaliada para efeitos de IMI, tendo -lhe sido atribuído o valor 
patrimonial tributário de € 141.110,00  - Cfr Notificação da Avaliação, junta com a petição inicial, a 
fls. 56 dos autos.

Alicerçou -se a convicção do tribunal na consideração dos factos provados, no teor dos documentos 
juntos aos autos pelos recorrentes e dos constantes do processo administrativo apenso, os quais se dão 
por inteiramente reproduzidos, não tendo sido impugnados.

3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF do Porto, decidiu regar provimento ao recurso interposto pelos par-

ticulares por entender que (destacando -se apenas os trechos mais relevantes da decisão):
“O Direito
(…) Nos presentes autos, está em causa aferir da legalidade da decisão do Director -Geral da 

Autoridade Tributária e Aduaneira, que, invocando a verificação dos condicionalismos previstos 
na alínea b), do n.º 1, do artigo 63.ºB da LGT, determinou o acesso directo da Administração 
Tributária (AT) a todas as contas documentos bancários existentes nas instituições bancárias, em 
sociedades financeiras ou instituições de crédito portuguesas de que sejam titulares os recorrentes, 
com referência aos anos de 2009 e 2010.

Os recorrentes insurgem -se contra esta decisão alegando, fundamentalmente:
a) A insuficiência e inadequação da fundamentação da decisão recorrida;
b) O erro sobre os pressupostos de facto da decisão recorrida;
c) O erro sobre os pressupostos de direito da decisão recorrida;
d) A invalidade da decisão recorrida por se destinar a instruir processo -crime.
Vejamos, então, os vícios invocados, pela ordem estabelecida pelos recorrentes.
Da insuficiência e inadequação da fundamentação da decisão recorrida
Os Recorrentes insurgem -se contra a decisão recorrida começando por alegar que a mesma 

padece do vício de falta de (suficiente e adequada) fundamentação, porquanto não concretiza (nem 
por remissão para a informação que a suporta) os motivos para a sua prolação, traduzindo -se o 
conjunto das alegações factuais constantes da informação para que remete em meras conjecturas 
ou suspeições, não concretizando factos que, estabelecido o correspondente nexo de causalidade, 
permitam concluir pela “falta de veracidade do declarado” ou pela existência de “factos concre-
tamente identificados indiciadores da falta de veracidade do declarado”.

Dispõe, a este respeito, o n.º 4 do artigo 63.º -B da LGT que «as decisões da administração 
tributária referidas nos números anteriores devem ser fundamentadas com expressa menção dos 
motivos concretos que as justificam (…)».

Se bem vemos, porém, o vício aqui imputado à decisão recorrida não é o vício formal de 
ausência ou insuficiência de fundamentação, mas antes o vício de violação de lei por erro sobre 
a verificação dos pressupostos da derrogação do sigilo bancário, o qual se prende com a funda-
mentação, em termos materiais, da decisão.

Na verdade, saber se a AT incorreu em erro sobre a verificação ou valoração dos factos invo-
cados ou sobre a interpretação jurídica das normas aplicadas, são questões que não se prendem 
com a ausência ou deficiência, em termos formais, de fundamentação, mas sim com a questão de 
fundo, da legalidade do recurso à derrogação do sigilo bancário, aspecto sobre que o Tribunal 
se irá ainda pronunciar.

De resto, a pretenderem os recorrentes arguir a falta de fundamentação formal da decisão, 
sempre se diria que, da sua análise, bem como da respectiva informação de suporte (cfr. o item 5) 
dos factos provados), não lhes assistiria razão, não padecendo a fundamentação de insuficiência 
ou inadequação, já que os recorrentes foram expressamente informados dos motivos concretos 
que determinaram a decisão, ou seja, os elementos de facto verificados e a respectiva valoração 
pela AT (os movimentos bancários e a incompatibilidade da sua realização com base nos ren-
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dimentos declarados), bem como dos respectivos fundamentos de direito (o artigo 63.º -B, n.º 1, 
alínea b) da LGT).

Do vício de violação de lei por erro sobre os pressupostos de facto da decisão recorrida
Alegam os recorrentes, em segundo lugar, o erro sobre os pressupostos de facto da decisão 

recorrida, sustentando que, ao contrário do que consta da informação que a suporta: (i) o recor-
rente marido declarou rendimentos em todos os anos no período de 2003 e 2008; (ii) os recorrentes 
não alienaram imóveis só em 2006 tendo, também em 2004, procedido à alienação de um outro 
prédio urbano; e, que (iii) o produto da venda do imóvel efectuada em 2006 não foi reinvestido 
na construção da moradia cuja inscrição omitiram à matriz.

Questionam, ainda, os recorrentes o facto de não ser perceptível a quem se reporta a de-
claração dos €640,00 mencionados no ponto 2.1 do relatório, bem como a menção no quadro de 
fls. 3/6 (referente aos rendimentos disponíveis), na ânsia de ostentar uma aparência diferente da 
realidade, do valor da mais -valia e não do valor de realização, que representa afinal o rendimento 
bruto e o valor do dinheiro disponível.

Mais referem os recorrentes, que os movimentos bancários em questão não constituem 
indícios, não devendo como tal ser valorados, ainda que inexistissem explicações ou justificações 
para a sua proveniência, apresentando, em todo o caso, a este Tribunal, a explicação de que tais 
movimentos constituem a circulação do dinheiro das vendas de imóveis realizadas em 2004 e 2006, 
pois, aquando da venda em 2006, já a moradia se encontrava construída e tinham sido suportados 
todos os custos de construção, sendo a troca de notas no Banco de Portugal, uma pura troca, sem 
qualquer acréscimo patrimonial.

in casu, os pressupostos de facto que determinaram a decisão de derrogação do sigilo ban-
cário, são os que constam da informação da Divisão de Inspecção Tributária (cfr. o item 5) dos 
factos provados), os quais assentam, essencialmente:

 - na informação remetida pelo DCIAP, que serviu de base à instauração, naquele Depar-
tamento, do processo n.º 2011/00902, segundo a qual: (a) o recorrente, no mês de Maio de 2009, 
abriu uma conta no Banco Santander Totta, onde, no período temporal compreendido entre 
Setembro de 2009 e Março de 2010, terá realizado diversos depósitos, dos quais, cerca de trinta 
e cinco, foram em numerário, tudo num montante total de aproximadamente €70.000,00; (b) os 
movimentos a débito, foram na sua esmagadora maioria constituídos por levantamentos à boca 
de caixa e outras despesas de consumo corrente, numa importância total, que terá rondado os 
€75.000,00; e, (c) a recorrente dirigiu -se a uma agência do Banco de Portugal, em finais de Maio 
de 2010, para efectuar a troca de notas de euro de valor facial baixo, por outras de valor facial 
mais elevado, ou seja, 2250 notas de valor facial igual a € 20,00 e mais de 700 notas de valor facial 
igual a €50,00, por um total de 160 de valor facial igual a € 500,00, o que perfaz o montante total 
de € 80.000,00.

 - na análise das declarações modelo 3 de IRS apresentadas pelos recorrentes nos anos de 
2003 a 2010 e respectivo confronto com os referidos movimentos financeiros e depósitos bancá-
rios, os quais se concluiu serem exageradamente elevados face aos rendimentos declarados pelo 
agregado familiar.

 - na verificação de um acréscimo do património dos contribuintes, através da construção de 
uma moradia unifamiliar no artigo urbano, inscrito na matriz, sob o n.º 4155, com a descrição 
terreno para construção, sem que tenha sido detectada, a abertura de crédito bancário para este 
fim e tendo os contribuintes faltado à obrigação do dever de declarar a alteração/construção 
no imóvel, através da declaração Modelo 1 do IMI, concluindo -se que a mais -valia obtida pela 
alienação do imóvel em 2006 terá sido inteiramente reinvestida na construção desta moradia, 
visto que os rendimentos declarados pelos recorrentes não se coadunam com a possibilidade de 
construção da moradia em questão, sem o recurso a um empréstimo bancário.

Compulsados os factos, verifica -se, com efeito, assistir alguma razão ao recorrente quanto 
à errada imputação dos rendimentos declarados à sua cônjuge, no quadro de fls. 3/6 (referente 
aos rendimentos disponíveis), já que analisadas as declarações modelo 3 de IRS constantes do 
processo administrativo, o recorrente declarou ter obtido rendimentos da categoria B (regime 
simplificado) nos anos de 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008, tendo a recorrente, por seu turno, decla-
rado rendimentos dessa mesma categoria nos anos de 2006, 2009 e 2010 [cfr os itens 5)  - quadro 
1 — e 14) dos factos provados].

Não obstante a imprecisão verificada, cremos que a mesma não afectou os resultados da 
análise levada a cabo, pois, como se retira das conclusões retiradas dos elementos constantes do 
referido quadro, foram considerados os rendimentos declarados/disponíveis apurados, não por 
qualquer dos sujeitos passivos, mas pelo agregado familiar (o que, de resto, decorre do facto de 
os recorrentes terem apresentado em conjunto as referidas declarações de rendimentos, mencio-
nando o estado civil de casados).
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Questionam, ainda, os recorrentes, o facto de não ser perceptível a quem se reporta a 
declaração dos €640,00 mencionados no ponto 2.1 do relatório. Ora, para além de não ter sido 
atribuído relevo especial a tal circunstância para efeitos da decisão tomada, antes se tratando 
de mera menção quanto ao enquadramento do recorrente, reportada ao ano de 2004, sempre se 
depreende, do teor da afirmação em causa, que tais rendimentos foram declarados pelo sujeito 
passivo Grande Porto — Industria e Comércio Alimentar, S.A., no seguimento do cruzamento 
de dados levado a cabo pela AT.

Os recorrentes apontam, ainda, à informação de suporte da decisão recorrida, a “inverdade” 
decorrente de não terem alienado imóveis apenas em 2006 tendo, também em 2004, procedido 
à alienação de um outro prédio urbano, pelo preço de €22.450,00, bem como a “enganadora” 
menção constante do quadro de fls. 3/6 (referente aos rendimentos disponíveis), ao valor da mais-
-valia e não ao valor de realização (€160.000,00) que representa afinal o rendimento bruto e o 
valor do dinheiro disponível.

Estão em causa movimentos bancários, realizados no período temporal compreendido entre 
Setembro de 2009 e Março de 2010, constituídos por depósitos em numerário num montante total 
de €70.000,00 e levantamentos “ao balcão” e outras despesas de consumo corrente, numa impor-
tância aproximada de € 75.000,00, bem como trocas de notas de euros de valor facial baixo, em 
finais de Maio de 2010, em quantidades significativas (2250 notas de €20,00 e mais de 700 notas 
de € 50,00), por notas de valor facial igual a €500,00, no montante total de € 80.000,00, sendo certo 
que, nos anos de 2009 e 2010, os recorrentes declararam rendimentos na ordem dos €17.000,00 
em cada ano, ou seja, com referência a um período de 12 meses.

Ora, se, por um lado, de acordo com as regras de experiência comum, os rendimentos anu-
ais declarados pelos recorrentes não são, de modo algum, aptos a justificar o elevado valor dos 
movimentos financeiros realizados nos referidos períodos (e isto, sem sequer entrar em linha de 
conta com a dedução das despesas também declaradas pelos recorrentes e, muito menos, com 
as normais despesas correntes que um agregado familiar tem de suportar e que não são objecto 
de declaração), apenas haveria, por outro lado, que entrar em linha de conta com o produto das 
vendas dos referidos imóveis, realizadas em 2004 e 2006 ¹ (E, neste último caso, deduzido da 
amortização do empréstimo bancário que os recorrentes declararam ter efectuado nesse ano, no 
montante de € 46.666,60 (cfr. o item 14) dos factos provados), que, não tendo sido considerado 
no referido quadro constante da Informação, os recorrentes aqui ignoraram.), se os recorrentes 
tivessem logrado demonstrar que, em 2009 e 2010, tinham a disponibilidade de tais quantias, o 
que implicava a demonstração do concreto destino dado ao referido valor de realização, designa-
damente, a sua aplicação em investimentos e/ou poupança, o que não foi sequer tentado.

Acresce que, tendo os recorrentes invocado, a respeito da alegada disponibilidade, nos anos 
de 2009 e 2010, do valor de realização decorrente da venda dos imóveis e de constituírem os refe-
ridos movimentos bancários a circulação do dinheiro das vendas de imóveis, factos instrumentais 
tais como, a assunção da totalidade dos custos de construção da moradia em momento anterior 
a 2006, não foi apresentada qualquer prova nesse sentido, em particular, documental, nem tão-
-pouco foram arroladas testemunhas.

Também se diga que, não obstante assista razão aos recorrentes quando referem que a troca 
de notas no Banco de Portugal foi uma pura troca, sem qualquer acréscimo patrimonial — o que, 
de resto, é inerente ao fenómeno da troca  -, não tentaram e muito menos lograram os recorrentes 
demonstrar, como importava, que as trocas de notas no Banco de Portugal corresponderam ao 
dinheiro decorrente dos movimentos nas contas bancárias, ou seja, que não constituíram rendi-
mentos não declarados.

Finalmente, na mesma linha de argumentação, referem os recorrentes que o produto das 
referidas vendas de imóveis não foi reinvestido na construção da moradia, mostrando -se até in-
comodados com o facto de se ter concluído pelo reinvestimento com base em aparências.

E, neste ponto, têm alguma razão. Até porque, não consta das declarações modelo 3 de IRS 
apresentadas que os recorrentes tenham declarado proceder ao reinvestimento da mais -valia o 
que lhes permitia, de resto, a exclusão de tributação das mesmas (cfr. o disposto no artigo 10.º 
do Código do IRS).

No caso, porém, não é este indicador que verdadeiramente suporta a decisão recorrida. Antes 
vem por acréscimo, em reforço de outros indicadores que valem por si e que, sozinhos, sustentam 
a decisão recorrida, a saber, a impossibilidade da realização dos movimentos bancários realizados 
com os rendimentos declarados pelos recorrentes.

E, não lograram os recorrentes convencer o Tribunal da existência de erro sobre a existência 
ou a valoração destes factos que constituíram o pilar de suporte da decisão respectiva.

Ora, não pode pretender -se a ilegalidade do acto recorrido com base num dos seus funda-
mentos se há outros fundamentos do acto que por si só o sustentam e lhe conferem legalidade.
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No caso sub judice, da matéria de facto assente nos autos, resulta claramente a existência de 
factos concretamente identificados indiciadores da falta de veracidade do declarado (pressuposto 
constante da redacção introduzida pela Lei n.º 55 -B12004, de 30 de Dezembro) ou a verificação de 
indícios da falta de veracidade do declarado (pressuposto constante da redacção introduzida pela 
Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro) ² (Para o que aqui importa analisar, as redacções em questão 
não apresentam diferenças significativas, consistindo a inovação introduzida pela redacção da 
Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro, essencialmente, no aditamento, à hipótese legal em questão, 
da expressão “ou esteja em falta declaração legalmente exigível”.).

Com efeito, decorre da informação remetida pelo DCIAP, a realização de movimentos 
bancários de elevadas quantias, na ordem dos €70.000,00, em numerário, num período de sete 
meses (2009/2010), incluindo a troca de uma elevada quantidade de notas de valor facial redu-
zido (cerca de 3000) por outras de valor facial elevado, num montante total de €80.000,00, sendo 
que os mesmos declararam, no período referenciado, ter auferido baixos rendimentos (cerca de 
€ 17.000,00).

Assim sendo, dos elementos carreados para os autos pela AT, e que serviram de base à de-
cisão recorrida, resulta a concretização dos necessários e suficientes pressupostos da derrogação 
do sigilo bancário, não tendo a AT que provar, nesta fase, a falta de veracidade do declarado (tal 
prova apenas se mostra exigível no termo do procedimento de inspecção, sendo caso disso), mas 
apenas de recolher indícios suficientemente sólidos, que permitam, com recurso às regras da ex-
periência comum, duvidar da veracidade do conteúdo das declarações apresentadas, em termos 
que justifiquem o recurso à derrogação do sigilo bancário para confirmação dessas suspeitas, o 
que a AT logrou conseguir.

Pelo que o recurso não merece provimento, por aqui.
Do vício de violação de lei por erro sobre os pressupostos de direito da decisão recorrida
Alegam os recorrentes, em terceiro lugar, o erro sobre os pressupostos de direito da decisão 

recorrida, por não estarem verificadas as condições legalmente estabelecidas para a derrogação 
do sigilo bancário previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 63º -B da LGT, invocada como funda-
mento da decisão, porquanto não foram notificados para exibir um qualquer documento bancário, 
tendo -o sido só para “apresentarem” a autorização para a consulta e obtenção de informação 
bancária, por alegadamente se mostrar necessário, sendo irrelevante a invocação de que não 
responderam àquela notificação.

É certo que consta da informação de suporte à decisão recorrida que foi o recorrente no-
tificado para conceder autorização para consultar ou solicitar junto de qualquer instituição de 
crédito ou sociedade financeira todos os documentos bancários e que os documentos bancários não 
foram exibidos nem foi obtida autorização para a sua consulta, atitude que levou a AT questionar 
se os rendimentos declarados correspondem aos efectivamente auferidos.

Ora, diversamente do regime decorrente dos n.ºs 2 e 3 do artigo 63.º -B da LGT, que implica 
a existência de recusa expressa de colaboração por parte do contribuinte, bem como a audição 
prévia deste, já no caso previsto na alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo  - norma esta invocada 
como fundamento da decisão recorrida  -, não tem o contribuinte de ser previamente convidado 
a exibir os documentos ou a prestar o seu consentimento para consulta ou sequer de ser ouvido 
antes da decisão, bastando estarem verificados os respectivos pressupostos — ou seja, a existência 
de factos concretamente identificados indiciadores da falta de veracidade do declarado — para 
ser, imediatamente, proferida a decisão de acesso directo a todos os documentos bancários do 
contribuinte, dela cabendo recurso judicial com efeito meramente devolutivo.

Ora, não sendo necessária a recusa do contribuinte, a eventual incorrecta interpretação 
que a AT tenha feito do disposto na alínea b) do n.º 1 e que redundou na prévia notificação dos 
recorrentes para apresentarem autorização para consulta/solicitação de documentos bancários 
junto de qualquer instituição de crédito ou sociedade financeira (cfr. o item 4) dos factos prova-
dos), não poderá ter o efeito que os recorrentes pretendem, de não se considerarem verificados 
os pressupostos de derrogação do sigilo previstos na norma invocada, até porque, como antes se 
concluiu, foi cabalmente demonstrada a existência de factos concretamente identificados indi-
ciadores da falta de veracidade do declarado.

Termos em que, carecem os recorrentes de razão, também neste ponto.
Da invalidade do despacho recorrido por se destinar a instruir processo -crime
Estamos, assim, reconduzidos a uma última questão: a de que o despacho recorrido é invá-

lido por se destinar a instruir processo -crime, sendo a legislação aplicável a constante do Código 
de Processo Penal e não a LGT.

Ora, sendo verdade que na Informação elaborada se refere — no ponto “II.1 Motivo da 
acção inspectiva”  - que a acção inspectiva em curso aos recorrentes teve subjacente uma denún-
cia remetida pelo DCIAP, tendo sido delegada na Direcção de Finanças do Porto a competência 
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para a realização das diligências de inquérito necessárias, não podemos, desde logo, ignorar o 
enquadramento sistemático de tal referência no ponto respeitante aos motivos da inspecção.

Ora, analisado todo o conteúdo da referida Informação resulta, claro e inequívoco, inclusive 
das respectivas conclusões, que o procedimento de derrogação do sigilo bancário se destina a veri-
ficar se nas contas de que os recorrentes são titulares existem valores depositados não reflectidos 
nos rendimentos declarados, ou seja, a apurar a verdadeira situação tributária dos recorrentes, 
não se extraindo da mesma qualquer conclusão ou a determinação de qualquer acção, no que 
toca ao procedimento de inquérito a correr no DCIAP.

E, tendo o procedimento de derrogação do sigilo bancário natureza instrumental, pois tem 
lugar no âmbito de um outro procedimento, maxime o procedimento de inspecção tributária, a 
respectiva decisão é delimitada pelo objecto do procedimento de inspecção em curso — tendo 
este, no caso em apreço, sido iniciado em cumprimento da ordem de serviço n.º OI201102653 e 
abrangendo os exercícios de 2009 e 2010, no âmbito do IRS e do IVA — o qual não se encontra 
ainda concluído, aguardando, precisamente, a análise das contas bancárias dos recorrentes para 
poder ser emitido o relatório da inspecção (cfr. os itens 1), 2) e 5) dos factos provados).

Conclui -se, pois, que também aqui não assiste razão aos recorrentes.
Pelo que, o presente recurso improcede em todos os seus fundamentos (…)”.
Por outro lado, a meritíssima juíza decidiu indeferir o requerimento de fls. 132 e seguintes 

da autoria da Fazenda Pública por entender que:
“Requerimento de fls. 113:
Notificada da sentença e, bem assim, para, no prazo de 10 dias, proceder à autoliquidação 

da taxa de justiça, nos termos do disposto no artigo 15º, n.º 2 do Regulamento das Custas Proces-
suais (RCP), na redacção dada pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, veio a Entidade Recorrida 
requerer seja dada sem efeito a notificação para pagamento da taxa de justiça, tendo em conta o 
regime de salvaguarda previsto no n.º 9 do artigo 8.º da referida Lei.

Vejamos.
Dispõe o artigo 15º, n.º 2 do RCP, na redacção introduzida pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fe-

vereiro, com início de vigência em 29/03/2012, que: «As partes dispensadas do pagamento prévio 
de taxa de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão 
que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no 
prazo de 10 dias».

Pretendeu o legislador, com as alterações introduzidas pela referida Lei uniformizar os 
regimes de custas judiciais, acabando com a multiplicidade existente.

Nesta conformidade, dispõe o n.º 1 do artigo 8.º da citada Lei, sob a epígrafe “Aplicação no 
tempo”, que a redacção agora dada ao RCP é aplicável aos processos iniciados após a sua entrada 
em vigor e, sem prejuízo do disposto nos números seguintes, aos processos judiciais pendentes.

No que concerne, em concreto, à dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, prevê 
o n.º 9 da norma transitória em questão, que: «Nos processos em que, em virtude da legislação 
aplicável, houve lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, essa dispensa mantém-
-se, sendo o pagamento dos montantes que a parte teria de ter pago caso não estivesse dispensada 
devidos apenas a final, ainda que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das Custas 
Processuais pela presente lei determinasse solução diferente».

Decorre do teor literal da norma transcrita que, nos casos em que houve lugar a dispensa, 
essa dispensa se mantém. Ora, se o legislador sentiu a necessidade de dizer que a dispensa se 
mantém é porque segundo a nova redacção dada ao RCP casos há em que não se manteria, sendo 
esta conclusão reforçada pela parte final no artigo, onde se refere que «ainda que a aplicação da 
redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente lei determinasse solu-
ção diferente» ¹ (A título de exemplo vejamos a seguinte hipótese: previa o artigo 29.º, alínea a) 
do Código das custas Judiciais, a dispensa de pagamento prévio de taxas de justiça inicial e 
subsequente relativamente ao Estado, especificando o n.º 2 do mesmo preceito, que tal dispensa 
apenas se aplica aos processos que corram termos nos tribunais administrativos e tributários 
e, nos restantes casos, aos processos em que aquele litigue na qualidade de réu, requerido ou 
executado. Ora, se numa acção cível instaurada contra o Estado antes de 20/04/2009, ou seja, na 
vigência do código das Custas Judiciais, é marcada audiência de discussão e julgamento após a 
entrada em vigor da Lei n.º 7/2012, o Réu Estado mantém a dispensa da 2.ª prestação (taxa de 
justiça subsequente), muito embora tal dispensa já só exista nas acções intentadas na jurisdição 
administrativa e fiscal, nos termos do disposto no artigo 15.º, n.º 1, alínea a) do RCP.)

Assim, a manutenção da dispensa do pagamento prévio não significa, pois, que a parte dis-
pensada desse pagamento prévio não deva ser notificada para proceder ao pagamento da taxa 
de justiça, independentemente da condenação a final, com a decisão, ainda que susceptível de 
recurso, em conformidade com o disposto no novo n.º 2 do artigo 15.º do RCP, pois, para que tal 
sucedesse, era necessário existir norma que expressamente o consagrasse. E, a verdade é que o 
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legislador nada dispõe, quanto aos processos pendentes, sobre a notificação para pagamento da 
taxa de justiça aquando da decisão, conforme prevê o novo n.º 2 do artigo 15.º do RCP.

Resulta, assim, do exposto, que a norma transitória prevista no artigo 80º, n.º 9 só é aplicável 
aos casos em que deixou de existir dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça, tal como, de 
resto, sucede com o n.º 10 do mesmo artigo, o qual disciplina o tratamento das situações inversas 
em que a nova redacção passa a prever a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça (v.g. 
acções sobre o estado das pessoas), determinando, como regra, não haver lugar a tal dispensa, 
ou seja, a manutenção do regime legal preexistente.

Ora, inexistindo alteração quanto à dispensa do pagamento prévio no que toca às acções 
em que é parte à Estado, instauradas nos tribunais administrativos e fiscais, resta concluir que o 
disposto no artigo 15º, n.º 2 do RCP é de aplicação imediata aos processos pendentes, nos termos 
da regra geral do artigo 8º, n.º 1 da Lei n.º 7/2012.

Termos em que se indefere o requerido.”
DECIDINDO NESTE STA:
Quanto ao mérito da causa:
Tal como foi explanado no despacho de 29/08/2012 pela Sr. Conselheira de turno (despacho 

notificado às partes para evitar qualquer decisão surpresa, ao qual estas não reagiram) no recurso juris-
dicional os recorrentes insurgem -se contra a sentença por, além do mais, não ter julgado procedente o 
vício de falta de fundamentação substancial e de violação de lei por falta de verificação das condições 
legalmente estabelecidas para a derrogação do sigilo bancário, invocando que os factos apontados 
pela Administração e plasmados no relatório da inspecção que se encontra vasado no probatório não 
permitem julgar, como se julgou, pela existência de indícios da falta de veracidade do declarado ou 
pela falta de declaração fiscal legalmente exigível, não consubstanciando, sequer, factos concretamente 
indiciadores da falta de veracidade do declarado.

Na verdade, o Mº juiz do Tribunal “a quo” conclui na sentença que “da matéria de facto assente 
nos autos, resulta claramente a existência de factos concretamente identificados da falta de veracidade 
do declarado (…) e que “dos elementos carreados para os autos pela AT e que serviram de base à decisão 
recorrida, resulta a concretização dos necessários e suficientes pressupostos da derrogação do sigilo 
bancário, não tendo a AT que provar, nesta fase, a falta de veracidade do declarado (…) mas apenas de 
recolher indícios suficientemente sólidos, que permitam, com recurso às regras da experiência comum, 
duvidar da veracidade do conteúdo das declarações apresentadas, em termos que justifiquem o recurso 
à derrogação do sigilo bancário para confirmação dessas suspeitas, o que a AT logrou conseguir”

Os recorrentes continuam porém a sustentar que os elementos pela AT “não constituem claramente 
“indícios da falta de veracidade do declarado ou esteja em falta declaração legalmente exigível” nem 
consubstanciam “factos concretamente identificados indiciadores da falta de veracidade do declarado” 
constituindo apenas quadros de suspeição lançados sobre os recorrentes sem que possa ser estabele-
cido um qualquer nexo de causalidade com quaisquer rendimentos que devessem e não tivessem sido 
declarados” argumentação que alicerça e sustenta os erros de julgamento que imputam à sentença no 
que toca à análise dos vícios de falta de fundamentação substancial e de violação de lei, colocados nas 
conclusões A) e B) das alegações do presente recurso.

Assim embora não contestem os factos dados como provados e não provados e não invoquem 
factos novos os recorrentes objectivamente manifestam discordância com as ilações de facto retiradas 
pelo juiz da matéria de facto dada como assente ou divergência com os juízos de valor que este for-
mulou a partir de regras da vida e da experiência comum para ter concluído pela existência de indícios 
sérios e sólidas suspeitas sobre a falta de veracidade das declarações fiscais apresentadas em termos 
que justificam no seu modo de ver a necessidade de recurso à derrogação do sigilo bancário.

Em face do exposto consideramos que o presente recurso encerra uma divergência quanto às 
ilações de facto ou juízos de valor retirados pelo Juiz da matéria de facto dada como assente o que 
implica para o tribunal de recurso o julgamento e consideração da matéria de facto. Ora, este STA 
não pode sindicar tal matéria. Saber se os elementos apontados pela AT constituem ou não indícios 
que permitam com o recurso às regras da experiência comum, colocar em séria dúvida a veracidade 
das declarações fiscais apresentadas pelos recorrentes é uma questão essencialmente de facto que não 
envolve a aplicação de qualquer norma jurídica, não cabendo por isso nos poderes de cognição deste 
STA. Na verdade, os juízos de facto, incluindo os de valor sobre a matéria de facto fixada e a própria 
interpretação dos factos e das ilações que as instâncias deles retiram, formulados a partir de critérios 
da experiência comum, constituem matéria de facto subtraída ao conhecimento do tribunal de revista 
que só pode ser sindicada por tribunais com poderes no domínio da fixação da matéria de facto, como 
é o caso do tribunal Central Administrativo Norte.

Reiterando que este Supremo Tribunal apenas tem competência para conhecer de decisões dos 
tribunais tributários quando estiver em causa matéria exclusivamente de direito (cfr. art. 26º, alínea b) 
do ETAF, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 4 -A/2003, de 19 de 
Fevereiro, 107 -D/2003, de 31 de Dezembro, 1/2008, de 14 de Janeiro, 2/2008, de 14 de Janeiro, 26/2008, 
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de 27 de Junho, 52/2008, de 28 de Agosto, 59/2008, de 11 de Setembro, Decreto -Lei n.º 166/2009 de 
31 de Julho e Lei n.º 55 -A/2010 de 31 de Dezembro e n.º 1 do artigo 280º do CPPT), cumpre declarar 
a sua incompetência em razão da hierarquia.

Pelo exposto, este Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão da hierarquia, para 
conhecer do presente recurso, indicando -se nos termos do artº 18º n.º 3 do CPPT o Tribunal Central 
Administrativo Sul, como o tribunal competente, para o qual a recorrente poderá requerer a remessa 
do processo nos termos previstos no n.º 2 do mesmo preceito legal.

Entende -se que o recurso apresentado pelo Senhor Director -Geral da Autoridade Tributária e 
Aduaneira a fls. 150 dos autos, o qual foi admitido a fls. 206 deverá ser apreciado também pelo Tribunal 
Central Administrativo Sul, na linha de entendimento dos Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo 
de 06.11.1996, recurso 19838 e de 19.12.2001, recurso 26443, ambos in www.dgsi.pt.,:

4 - DECISÃO:
Termos em que, face ao exposto, se decide:
Julgar a Secção de Contencioso Tributário do STA incompetente, em razão da hierarquia, para 

conhecer dos presentes recursos jurisdicionais, indicando -se, nos termos do art. 18.º, n.º 3, do CPPT., 
como tribunal que se considera competente o Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Con-
tencioso 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, A…………………. e B……………….., fixando -se a taxa de justiça 
devida em 2 UC(s).

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Avaliação de terreno para construção. Fundamentação.

Sumário:

 I — Antes da entrada em vigor do CIMI, o valor tributável dos terrenos para construção 
era fixado em função do valor venal de cada metro quadrado.

 II — Não se mostra suficientemente fundamentado o acto de avaliação de um lote de 
terreno para construção efectuado ao abrigo daquele regime que não faz qualquer 
referência ao valor do metro quadrado do terreno e que se limita a dizer que o 
lote tem boa localização.

Processo n.º 1044/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Gamicentro – Construções de Leiria, Lda e outro.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1 A Fazenda Pública interpõe recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria 
que julgou procedente a impugnação judicial interposta por Gamicentro, Construções de Leiria, Lda 
e Amélia Pereira Rodrigues contra o acto de avaliação de quatro lotes de terreno para construção, 
anulando a avaliação efectuada.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. O impugnante invocou como fundamento da sua pretensão no que foi acolhido pela douta 

sentença recorrida, a falta de fundamentação de facto e de direito do laudo de avaliação efectuado 
pelos peritos.

2. Face ao probatório, Sua Exa o Meritíssimo Juiz considerou procedente a acção porque, na sua 
opinião, a avaliação efectuada não teria sido suficientemente fundamentada no respeitante aos diferentes 
valores atribuídos a realidades semelhantes.

3. Não concorda a Fazenda Pública com esta interpretação, tendo em conta que os critérios de 
avaliação obedeceram estritamente a todas as exigências legais.
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4. Entende a Fazenda Pública que a decisão da douta sentença não dá cumprimento nem à letra 
nem ao espírito da lei que preside à avaliação imobiliária actual.

5. A reforma da tributação do património operada pelo D.L. n.º 287/2003, de 12 de Novembro 
acolheu em seu benefício todo um acervo de informações, análises e estudos que a DGCI desde há 
muito vinha preparando sobre tal matéria.

6. Ocorrendo uma profunda reforma do sistema de avaliação da propriedade, em especial da pro-
priedade urbana, passou o sistema fiscal a ser dotado de um quadro legal de avaliações inteiramente 
fundado em factores objectivos, de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a sub-
jectividade e discricionariedade do avaliador.

7. Movendo -se os peritos intervenientes no procedimento de avaliação no domínio de zonas e 
coeficientes predefinidos, estes caracterizam -se pela sua indisponibilidade para qualquer ponderação 
ou alteração, mesmo que por si pretendida.

8. Não se recusa o direito de impugnar, mas que o grau de fundamentação deve adequar -se ao tipo 
concreto do acto praticado e das circunstâncias em que foi praticado, mostrando -se a fundamentação de 
um acto suficiente sempre que um destinatário normal se aperceba do percurso cognoscitivo e valorativo 
efectuado pelo autor do acto para proferir a decisão, de forma a poder desencadear dos mecanismos 
administrativos ou contenciosos de impugnação, pelo que a presença do perito do contribuinte lhe 
permite uma total valoração do acto e a adequada reacção.

10. Neste sentido, com a devida vénia os Acórdãos do STA de 2010 -10 -06, processo 0510/10, 
de 2011 -03 -17, processo 0964/10 e de 25 -5 -2011, processo 0239/11 e ainda Acórdão 02531/08 de 
20 -01 -2009 do STA.

11.A fundamentação adoptada cumpriu as exigências legais e não merece censura.
12. Donde que não podendo ser apontada qualquer ilegalidade ao procedimento de segunda 

avaliação, a impugnação deduzida teria de improceder por falta de fundamento que a sustentasse e, 
consequentemente, mantido o valor patrimonial fixado em sede de segunda avaliação.

13. A sentença sob recurso não pode manter -se por deficiente interpretação dos do art. 77º da 
LGT.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso.
2. A sentença deu como assente os seguintes factos.
1. A impugnante apresentou declaração para inscrição ou alteração de prédios urbanos na matriz 

(mod. 129) nos termos que constam de fls. 52 e segs, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
2. Em consequência do que foi realizada a avaliação (1ª) de que a impugnante discordou.
3. Foi requerida segunda avaliação, nos termos que constam de fls. 46 cujo conteúdo se dá por 

reproduzido.
4. Esta avaliação foi realizada em 29/8/2003, escrevendo -se que a avaliação se reporta à data da 

primeira avaliação (fls. 63 e segs. cujo conteúdo se dá por reproduzido).
5. O lote 1 -A foi avaliado nos seguintes termos: «Lote de terreno p/ construção com boa locali-

zação relativamente à cidade de Leiria, dispondo de boas vistas e de boa qualidade ambiental. Para 
o lote de terreno estão aprovados 20 apartamentos. A natureza e topografia do terreno não obrigam 
a espaços especiais de construção. Pelo exposto a comissão estabelece, por unanimidade o valor de 
€ 320.000, 00» (fls. 167, cujo conteúdo se dá por reproduzido).

6. O lote 2 -A foi avaliado nos seguintes termos: «Lote de terreno p/ construção designado por lote 
2 -A, com boa localização relativamente a cidade de Leiria, dispondo de boas vistas e de boa qualidade 
ambiental. Para o lote de terreno estão aprovados 20 apartamentos. A natureza e topografia do terreno 
não obriga a espaços especiais de construção. Pelo exposto a comissão estabelece, por unanimidade 
o valor de € 320.000, 00». (fls. 85 cujo conteúdo se dá por reproduzido)

7. O lote 3 -A foi avaliado nos seguintes termos: «Lote de terreno p/ construção designado por lote 
3 -A, com boa localização relativamente à cidade de Leiria., dispondo de boas vistas e de boa qualidade 
ambiental. Para o lote de terreno estão aprovados 16 apartamentos e 4 comércios. A natureza e topo-
grafia do terreno não obriga a espaços especiais de construção. Pelo exposto a comissão estabelece, 
por unanimidade o valor de E 320.000, 00». (fls. 105, cujo conteúdo se dá por reproduzido)

8. O lote 4 -A foi avaliado nos seguintes termos: «Lote de terreno p/ construção designado por lote 
4 -A, com boa localização relativamente à cidade de Leiria, dispondo de boas vistas e de boa qualidade 
ambiental. Para o lote de terreno estão aprovados 20 apartamentos. A natureza e topografia do terreno 
não obriga a espaços especiais de construção. Pelo exposto a comissão estabelece, por unanimidade 
o valor de € 300.000, 00». (fls. 125, cujo conteúdo se dá por reproduzido).

9. O valor das avaliações foi fixado por unanimidade dos louvados.
3. A sentença recorrida anulou ao acto de avaliação de quatro lotes de terreno para construção por 

deficiência na exposição dos motivos que levaram a Comissão de Avaliação a fixar o valor patrimonial 
de cada um dos lotes, argumentado o seguinte:
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“Em face do conteúdo do termo de avaliação, a fundamentação tem carácter generalista, sem 
descrever, ainda que sumariamente, o «iter cognoscitivo». Dizer -se que os Lotes dispõem «de boas 
vistas e de boa qualidade ambiental e que a «natureza e topografia do terreno não obriga a espaços 
especiais de construção», não é suficiente para se perceber a razão pela qual se atribui o valor fixado. 
De resto, verifica -se que a mesma fundamentação serviu para atribuir valores diferentes a realidades 
aparentemente idênticas (lotes 1 -A – 20 apartamentos  - €320.000,00; Lote 4 -A – 20 apartamentos 
 - €300.000,00), assim como valores idênticos a realidades apartamentos distintas (Lote 3 -A – 16 apar-
tamentos e 4 comércio  - € 320.000,00; Lotes 1 -A, 2 -A e 4 -A  - 20 apartamentos: €320.000,00)”.

A recorrente não se conforma com este juízo, por entender que: (i) os Termos de Avaliação dos 
lotes descrevem «os parâmetros legais de localização, área e capacidade de construção»; (ii) «basta 
consultar a declaração modelo 1 de IMI, incluída no processo administrativo e ainda mapa de localiza-
ção (print também incluído no processo administrativo apenso aos autos), para ficar justificado o valor 
do zonamento e outros coeficientes de avaliação»; (iii) «os avaliadores apenas utilizaram os critérios 
legais que constam dos artigos 38º e ss. do CIMI e que correspondem à única fundamentação possível 
quanto a estes, não sendo deixada qualquer margem de discricionariedade nessa avaliação, limitando -se 
apenas a aplicar os critérios legalmente impostos».

Todavia, não tendo sido questionada a matéria de facto assente na sentença, não pode deixar de 
se concluir pelo incumprimento do dever de fundamentação dos actos tributários impugnados.

Em primeiro lugar, os únicos elementos informativos que, por opção da comissão de avaliação, 
acompanham os actos impugnados são os factos constantes dos números 5 a 8 do probatório fixado na 
sentença. Assim, relativamente a cada um dos lotes avaliados, apenas se conhece que o respectivo valor 
teve em conta a «boa localização», «boas vistas», «boa qualidade ambiental», «natureza e topografia 
do terreno» e o número de apartamentos que neles é possível construir. Podendo a fundamentação ser 
feita por remissão para pareceres, informações ou propostas anteriores, nos termos do preceituado no 
n.º 1 do artigo 77º da LGT, por ausência de declaração formal nesse sentido, não fazem parte integrante 
da fundamentação, como pretende a recorrente, a declaração modelo 1 de IMI, e o mapa de localização 
incluídos no processo administrativo, para se justificar o valor do zonamento e outros coeficientes de 
avaliação.

Nada impede que a fundamentação se exprima por referência directa a outros elementos do proce-
dimento, caso em que eles ficam integrados formalmente no acto tributário. Todavia, esta fundamentação 
“per relationem” só é admissível na medida em que seja expressa na forma do acto fundamentado, 
pois a fundamentação não pode ser concebida como um acto jurídico diferente e independente desse 
acto. Como refere Vieira de Andrade, a propósito da contextualidade da fundamentação, «o autor do 
acto tem de declarar quais as verificações, apreciações ou ponderações de que partiu para agir ou para 
tomar aquela decisão na mesma forma concreta, normalmente no mesmo texto, em que se exterioriza a 
decisão tomada: nega -se, assim, qualquer autonomia formal, distanciamento ou alteridade à declaração 
fundamentadora, sem dúvida para marcar a sua integração funcional na estatuição» (cfr. O Dever de 
Fundamentação Expressa de Actos Administrativos, pág. 41).

Em segundo lugar, dispondo o n.º 1 do artigo 84º da LGT que a avaliação de valores se baseia 
em «critérios objectivos» e o n.º 3 que «a fundamentação da avaliação contém obrigatoriamente a 
indicação dos critérios utilizados e a ponderação dos factores que influenciaram a determinação do 
seu resultado», não se pode entender que o imperativo da obrigatoriedade de fundamentação foi sufi-
cientemente cumprido. Os critérios utilizados foram valorados de forma subjectiva, sem indicação de 
elementos concretos que permitam saber a forma como se calculou o valor de cada um dos lotes de 
terreno. Os laudos dos louvados intervenientes na 2ª avaliação indicam como critérios de avaliação dos 
lotes para construção a localização e o volume de construção de cada lote. Relativamente ao primeiro 
critério, ponderam que os lotes têm «boa localização», «boas vistas», «boa qualidade ambiental» e 
a «natureza e topografia do terreno não obriga a espaços especiais de construção»; e em relação ao 
segundo, referem o número de apartamentos que está aprovado para cada lote.

Ora, estes factores, ainda que se entenda que não possam ser objectivamente quantificáveis, 
são insuficientes para dar a conhecer a razão pela qual se chegou ao valor tributável de cada lote. Na 
verdade, atribuir -se a um lote o valor de €320,000,00 apenas porque a sua localização, vistas e a qua-
lidade ambiental é «boa» e porque neles se pode construir um determinado número de apartamentos, 
não é suficiente para revelar minimamente o “itinerário valorativo” da decisão. Ainda que a lei deixe 
à Comissão de Avaliação margem de autonomia na avaliação dos lotes, com a inerente dificuldade 
em justificar o valor atribuído, ainda assim, e porque é exigível a externação dos motivos, não estava 
dispensada de indicar claramente argumentos convincentes ou razoáveis sobre o modo como chegou 
àquele valor. Apenas com aquelas indicações, um destinatário normal não consegue perceber porque é 
que o lote tem o valor de €320,000,00, pois a «boa localização» é um elemento vago ou impreciso que 
não tem aptidão para justificar concretamente aquele valor.

Em terceiro lugar, sendo o conteúdo da fundamentação variável segundo o tipo de acto, consta -se 
que os motivos invocados também não são aptos a justificar a avaliação efectuada. Contrariamente ao 
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referido pela recorrente, os critérios de avaliação dos lotes não podiam ser os referidos no artigo 38º do 
CIMI, pois a avaliação impugnada foi realizada antes da entrada em vigor desse diploma. Por isso, o 
acto de avaliação não podia justificar -se nos critérios objectivos indicados naquela norma, mas apenas 
nos referidos nas normas que vigoravam na data em que ele ocorreu.

Até 31 de Dezembro de 2003, a tributação da propriedade imobiliária assentava na Contribuição 
Autárquica e no Imposto Municipal de Sisa. O n.º 1 do artigo 8º do DL 442 -C/88 de 30 de Novembro, 
que aprovou o Código de contribuição autárquica, estabelecia que «enquanto não entrar em vigor o 
Código das Avaliações, os prédios continuarão a ser avaliados segundo as correspondentes regras do 
Código da Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria Agrícola, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 45 104, de 1 de Julho de 1963, determinando -se o seu valor tributável de acordo com o disposto 
nos nºs  1 dos artigos 6º e 7º do presente decreto -lei; e o n.º 2 dizia que «no caso de terrenos para 
construção, o seu valor tributável será determinado por aplicação das regras contidas no Código da 
Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações».

Porque se tratavam de lotes para construção, o único critério capaz de justifica legalmente a 
avaliação era o valor do metro quadrado do terreno. Com efeito, o § 4 do artigo 94º do Código da Sisa 
e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, para que remetia o n.º 2 do citado artigo 8º, prescrevia 
que «a avaliação de terrenos considerados para construção basear -se -á no valor venal de cada metro 
quadrado».

Ora, os actos impugnados não fazem qualquer referência ao único pressuposto de que dependia 
a avaliação dos lotes e que era o valor venal por metro quadrado. Para que o conteúdo da fundamen-
tação seja adequado e suficiente o autor do acto deve fazer referência aos pressupostos fixados na lei, 
mostrando concretamente que no seu entender se verificam na realidade as condições legais. Havendo 
ausência de justificação, para além da relevância que tem na validade substancial do acto, o acto 
mostra -se formalmente viciado por insuficiência de fundamentação. E trata -se de uma insuficiência 
manifesta porque, não se fazendo qualquer referência ao valor do metro quadrado do terreno do lote, 
resulta evidente que a Comissão não realizou uma avaliação completa que esclareça concretamente as 
razões que levaram à fixação de determinado valor aos lotes.

Em suma: os actos de avaliação impugnados são ilegais por incumprimento do dever de funda-
mentação, o que implica a manutenção da sentença recorrida.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 26 de Setembro de 2012.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. art. 204.º, n.º 1, alínea a), do CPPT. Inscrição orçamental 
das receitas. Princípio da especificação.

Sumário:

 I — Relativamente às receitas tributárias que hajam de ser inscritas no OE, a pos-
sibilidade da sua cobrança depende dessa inscrição (arts. 105.º e 106.º, n.º 1, 
da CRP e nos arts. 8.º, n.ºs 1 e 7, e 42.º, n.º 3, da LEO), sob pena de ilegalidade 
(abstracta) que constitui o fundamento de oposição à execução fiscal previsto na 
2.ª parte da alínea a) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.

 II — A correcta inscrição orçamental das receitas deve ser feita segundo a tipicidade 
qualitativa e obriga a uma classificação adequada (cfr. art. 42.º, n.º 3, da LEO).

 III — Com referência ao ano de 2008, não se verifica a falta de autorização de cobrança 
da Contribuição Especial criada pelo Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, e com 
a duração de 20 anos (cf. art. 4.º, n.º 1, daquele diploma legal), pois o que a lei 
impede é a cobrança dos tributos que não estejam autorizados ou devidamente 
inscritos e aquela contribuição – que deve ser considerada como um imposto – está 
inscrita na LOE para 2008 (art. 1.º, n.º 2) e aí foi adequadamente classificada no 
Mapa I, de acordo com a classificação económica a que a lei sujeita as receitas 
(receitas de capital v. receitas correntes) e desdobrada bem para além do mínimo, 
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ou seja, por capítulo, grupo e (até ao nível do) artigo denominado «Impostos di-
rectos diversos», com o código 01.02.99, tudo como, relativamente ao imperativo 
de especificação das receitas, prescreve a LEO no seu art. 3.º, n.º 2.

Processo n.º 1159/11 -30.
Recorrente: “LS – Construções, S. A.”.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “LS – Construções, S. A.” (adiante Oponente ou Recorrente) deduziu 

oposição à execução fiscal que contra ela foi instaurada para cobrança de uma dívida proveniente de 
contribuição especial criada nos termos do Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, e que lhe foi liquidada 
em 17 de Outubro de 2008.

Invocando como fundamento da oposição a 2.ª parte da alínea a) do n.º 1 do art. 204.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), alegou, em síntese, que a a Lei n.º 67 -A/2007, 
de 31 de Dezembro – Lei do Orçamento do Estado (LOE) para 2008 – não prevê em rubrica alguma 
qualquer receita de Contribuição Especial liquidada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 43/98, 
de 3 de Março; por esse motivo, sustentou que se verifica a falta de autorização de cobrança da dívida 
exequenda à data em que ocorreu a sua liquidação, autorização exigida pelo art. 105.º, n.º 1, alínea a), da 
Constituição da República (CRP), e pelos arts. 5.º, n.º 1, 8.º, n.º 1 e 42.º, n.º 3, da Lei de Enquadramento 
Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto, a determinar a inexigibilidade (1) 
da dívida exequenda.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa julgou a oposição improcedente. 
Após tecer diversos considerandos sobre a natureza da dívida exequenda, sobre a constitucionalidade 
da criação da mesma e sobre a exigência da inscrição orçamental e o princípio da especificação das 
receitas, entendeu, em resumo, que este princípio foi devidamente respeitado, uma vez que a contri-
buição especial em causa se encontra prevista na inscrição de receita no Mapa 1 da LOE de 2008 sob 
os artigos designados “impostos directos diversos” ou “impostos indirectos diversos”.

1.3 Inconformada com a sentença, a Oponente interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, o qual foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente 
devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«1ª Carece de discriminação e de especificação na Lei do Orçamento do Estado de 2008 (Lei 

n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro) e na respectiva proposta de lei, nos termos que são exigidos pela 
alínea a) do n 1 do art.º 105º da Constituição e pelo n.º 1 do artº 8º da Lei de Enquadramento Orça-
mental, a receita relativa à contribuição especial criada nos termos do Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de 
Março e liquidada à ora oponente em 17 de Outubro de 2008.

2ª Não constitui discriminação ou especificação da contribuição especial assim liquidada a 
inscrição de receita no Mapa 1 da Lei do Orçamento do Estado de 2008 sob os artigos designados 
“impostos directos diversos” ou “impostos indirectos diversos” e não individualizada por subartigos 
nos termos exigidos pela lei que aprova os códigos de classificação económica das receitas e das des-
pesas públicas em desenvolvimento da Lei de Enquadramento Orçamental (Decreto -Lei n.º 26/2002, 
de 14 de Fevereiro).

3ª A contribuição especial assim liquidada à ora impugnante não pode por isso ser cobrada, como 
dispõe o n.º 3 do artº 42º da Lei de Enquadramento Orçamental (Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto).

4ª A exigência constitucional da discriminação e especificação suficiente das receitas públicas 
na Lei do Orçamento do Estado constitui uma garantia dos contribuintes contra a falta de adequação 
ao financiamento das despesas públicas dos tributos públicos liquidados pelo Estado.

5ª A execução fiscal é assim ilegal por falta de autorização de cobrança da dívida exequenda à 
data em que ocorreu a sua liquidação.

Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas, deve ser dado provimento ao presente recurso, 
anulada a douta decisão recorrida e julgada inteiramente procedente a oposição à execução fiscal 
acima identificada, com todas as consequências legais».

1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público, e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso, nos seguintes termos (2):

«[…]
Constitui, nomeadamente fundamento de oposição à execução fiscal a não autorização da co-

brança do tributo à data em que tiver ocorrido a respectiva liquidação (artigo 204.º/1/a), 2.ª parte, 
do CPPT.
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O referido normativo visa concretizar as normas constitucionais que fazem depender a cobrança 
de receitas de prévia inscrição no OGE, da discriminação das receitas que o Estado, anualmente, está 
autorizado a cobrar (artigo 105.º da CRP).

Nos termos do estatuído no artigo 39.º/3 (3) Lei de Enquadramento Orçamental (Lei 91/2001, 
de 20 de Agosto), não pode ser liquidada ou cobrada qualquer receita, mesmo que seja legal, sem 
que, cumulativamente, tenha sido objecto de correcta inscrição orçamental e esteja adequadamente 
classificada.

Nos termos do artigo 8.º/2/7 da citada Lei as receitas devem ser suficientemente especificadas 
de acordo com uma classificação económica, sendo certo que a estrutura dos códigos de classificação 
económica das receitas é definida por DL, no caso o DL 26/2002, de 14 de Fevereiro.

Nos temos do artigo 3.º do DL 26/2002, os códigos de classificação económica das receitas e 
das despesas públicas procedem à distinção das mesmas entre correntes e de capital. O código de 
classificação económica das receitas públicas constante do anexo I procede à sua especificação por 
capítulos, grupos e artigos.

De acordo com a estatuído no artigo 4.º do diploma em referência a especificação desagregada 
das receitas públicas ao nível do subartigo e da rubrica pode ser efectuada de acordo com a necessidade 
de cada sector ou organismo, sendo certo que a aplicação do atrás referido, em matéria de receitas dos 
serviços integrados do Estado, carece de despacho de autorização do director -geral do Orçamento.

Como sustenta o Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa 1 (1 Código de Procedimento e de Pro-
cesso Tributário, anotado e comentado, 2007, II volume, página 331.) «Assim, a falta de inscrição 
orçamental de receita liquidada sujeita a tal inscrição será um vício do acto tributário gerador da 
sua ilegalidade abstracta, equiparada aos vícios de inexistência do tributo nas leis em vigor, referidos 
na mesma alínea a)».

Sustenta a recorrente que a LOE para 2008 (lei 67 -A/2007, de 31/12), não prevê, em nenhuma 
rubrica qualquer receita de Contribuição Especial, liquidada nos termos do disposto no DL 43/98, de 
3 de Março, mas sem razão, a nosso ver, e ressalvado melhor juízo.

De facto, do anexo I ao DL 26/2002, que aprova os códigos de classificação económica das re-
ceitas, públicas, nas receitas correntes consta uma rubrica atinente a impostos directos diversos, bem, 
como outra referente a impostos indirectos diversos (capítulo 01, grupo 02 e artigo 99 e capítulo 02, 
grupo 02 e artigo 99, respectivamente).

Parece certo que o tributo em causa tem enquadramento em alguma dessas rubricas, a nosso 
ver, nos impostos directos diversos.

Ora, as referidas rubricas estão, expressamente, previstas no Mapa I do OGE para o ano de 2008, 
aprovado pela Lei 67 -A/2007, de 31/12.

Nas notas explicativas ao classificador económico constantes do Anexo III do DL 26/2002, relativas 
às receitas públicas expressamente se refere que «Estas notas explicativas apenas pretende tratar as 
receitas de um ponto de vista genérico, uma vez que todos os anos, através da lei que aprova o Orça-
mento do Estado, o Governo é autorizado a cobrar as contribuições e impostos constantes dos códigos 
e demais legislação tributária em vigor, de acordo com as alterações previstas naquele diploma».

E, de facto, nos termos do artigo 1.º/2 da LOE 2008, durante o ano de 2008 o Governo é autori-
zado a cobrar as contribuições e impostos constantes dos códigos e demais legislação tributária em 
vigor e de acordo com as alterações previstas na lei.

A regra da especificação orçamental implica que o orçamento deve especificar ou individualizar 
suficientemente cada receita e cada despesa e encontra o seu fundamento numa necessidade de clareza 
e nos próprios fundamentos da instituição orçamental. 2 (2 Finanças Públicas e direito financeiro, Dr. 
Sousa Franco, página 67.)

Pelo que se referiu, salvo melhor juízo, afigura -se que a recorrente carece de razão quando afirma 
que a receita em causa não está devidamente discriminada e especificada no OGE para 2008 por não 
estar individualizada por subartigos.

Porque em concreto, no que concerne ao ano de 2008, se mostram preenchidos os dois requisitos 
cumulativos a que se reportam as alíneas a) e b), do artigo 39.º/3 (4) da Lei 91/2001, é legalmente 
admissível a liquidação e cobrança da contribuição especial aprovada pelo DL 43/98».

1.7 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a da saber se a Juíza do Tribunal a quo fez errado 

julgamento ao considerar que não se verifica o fundamento de oposição à execução fiscal previsto na 
alínea a) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, invocado na petição inicial, o que passa por indagar se, rela-
tivamente à Contribuição Especial criada pelo Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, a exigência de 
inscrição orçamental e de especificação da receita foi respeitada na LOE para 2008, designadamente 
se essa exigência se basta com a inscrição de receita no Mapa 1 dessa lei sob os artigos designados 
“impostos directos diversos” ou “impostos indirectos diversos”, como considerou a sentença recorrida, 
ou se, como sustenta a Recorrente, o Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro – diploma legal que, 
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em desenvolvimento da LEO, aprova os códigos de classificação económica das receitas públicas –, 
impõe também a individualização dessa receita por subartigos.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa efectuou o julgamento da matéria de facto 

nos seguintes termos:
«FACTOS PROVADOS
A. Foi emitido pela Câmara Municipal de Lisboa o alvará de obras de construção n.º 45/CE/2005, 

pelo qual se titulava o direito de edificação à ora oponente, no lote de terreno denominado “Casal 
dos Alcoutins – Lote 47”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o número 2180 
e inscrito na matriz com o número 3338  - Inf. de fls. 27 a 29 dos autos;

B. A ora oponente não logrou entregar as declarações em modelo oficial para que se procedesse 
à avaliação do lote do terreno, supra referido  - Inf. de fls. 27 a 29 dos autos;

C. O Serviço de Finanças de Lisboa 11 promoveu a respectiva liquidação oficiosa, notificando a 
oponente pelo ofício n.º 5572, de 17/10/2008  - Inf. de fls. 27 a 29 e doc. de fls. 25 e 26 dos autos;

D. Contra “L. S. Construções, S.A..”, N.I.F. 502 317 493, com sede na Rua Silva Carvalho, n.º 234, 
5.º, em Lisboa, foi instaurada em 03/02/2009 no Serviço de Finanças de Lisboa 11 a execução fiscal 
n.º 3344091007327 para cobrança coerciva de contribuição especial liquidada em 17 de Outubro de 
2008 nos termos do Regulamento de Contribuição Especial aprovado pelo Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 
de Março, no valor de € 52.427,85, acrescido de juros compensatórios, no montante de € 6.831,42. -Inf. 
de fls. 27 e doc. de fls. 24 dos autos;

E. A Oponente não impugnou a liquidação oficiosa, mas deduziu reclamação graciosa, pres-
tando garantia para suspensão do processo executivo  - Inf. de fls. 27 dos autos e cópia do processo 
executivo».

2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Oponente veio recorrer da sentença que lhe indeferiu a oposição em que pediu à Juíza do Tri-

bunal Tributário de Lisboa a extinção da execução instaurada para cobrança de dívida proveniente de 
contribuição especial criada pelo Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março (5), constituindo receita do Estado 
e com uma duração de 20 anos (cf. art. 4.º, n.º 1), e que lhe foi liquidada em 2008, com o fundamento 
de que a cobrança daquele tributo não estava autorizada para esse ano, porquanto a LOE para 2008 não 
prevê em rubrica alguma qualquer receita de contribuição especial criada pelo Decreto -Lei n.º 43/98.

Em síntese, a Recorrente sustenta que, contrariamente ao que entendeu a Juíza do Tribunal Tri-
butário de Lisboa, não constitui discriminação ou especificação da contribuição especial liquidada a 
inscrição de receita no Mapa 1 da LOE para 2008 sob os artigos designados “impostos directos diversos” 
ou “impostos indirectos diversos” e não individualizada por subartigos, como, na tese da Recorrente, o 
exige o Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, que aprova os códigos de classificação económica 
das receitas e das despesas públicas em desenvolvimento da LEO.

Não há dúvida quanto à necessidade da especificação das receitas (e das despesas), corolário do 
princípio da discriminação, que significa que o orçamento, enquanto «previsão, em regra anual, das 
despesas a realizar pelo Estado e dos processos de as cobrir, incorporando a autorização concedida à 
Administração Financeira para cobrar as receitas e realizar despesas e, limitando os poderes financeiros 
da Administração em cada período anual» (6), deve especificar suficientemente as receitas previstas 
(e as despesas nele fixadas). O imperativo da especificação das receitas e das despesas orçamentais 
resulta do disposto no art. 105.º, n.ºs 1, alínea a), e 3 da CRP, normas que dispõem:

«1. O Orçamento do Estado contém:
a) A discriminação das receitas e despesas do Estado, incluindo as dos fundos e serviços autó-

nomos;
[…]
3. O Orçamento é unitário e especifica as despesas segundo a respectiva classificação orgânica 

e funcional, de modo a impedir a existência de dotações e fundos secretos, podendo ainda ser estru-
turado por programas».

Adiante veremos melhor em que consiste este princípio da especificação e quais as suas implica-
ções práticas sobre a possibilidade da cobrança de receitas.

Note -se também que a contribuição especial instituída pelo Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março 
(contribuição de melhoria), embora seja conceitualmente diferenciada do imposto (7), está sujeita 
ao regime constitucional desta figura (8), como decorre do disposto no n.º 3 do art. 4.º da Lei Geral 
Tributária, que dispõe: «As contribuições especiais que assentam na obtenção pelo sujeito passivo 
de benefícios ou aumentos de valor dos seus bens em resultado de obras públicas ou da criação ou 
ampliação de serviços públicos ou no especial desgaste de bens públicos ocasionados pelo exercício 
de uma actividade são consideradas impostos». Esta disposição legal, uma vez que «não compete ao 
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legislador fazer doutrina», tem «o único sentido de sujeitar expressamente à LGT as contribuições 
especiais» (9).

Não há também dúvida de que a falta de autorização de cobrança constitui fundamento de opo-
sição à execução fiscal. Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, «A segunda parte da alínea a) 
do n.º 1 deste art. 204.º, que se refere à falta de autorização de cobrança, visa concretizar as normas 
constitucionais que fazem depender a possibilidade de cobrança de receitas de prévia inscrição no 
Orçamento do Estado (que inclui o orçamento da segurança social) da discriminação das receitas 
que, anualmente, o Estado está autorizado a cobrar (art. 105.º da CRP).

O Orçamento do Estado é, por força do preceituado no n.º 1 do art. 106.º da CRP, elaborado, 
organizado, votado e executado de acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental.

É este Orçamento que, depois de aprovado, deve ser executado pelo Governo [art. 199.º, alínea b), 
da CRP], não podendo ser liquidada ou cobrada nenhuma receita, mesmo que seja legal, que não 
tenha sido objecto de inscrição orçamental [art. 39.º, n.º 3, alínea b), da Lei de Enquadramento Or-
çamental] (10).

[…]
Assim, a falta de inscrição orçamental de receita liquidada sujeita a tal inscrição será um vício 

do acto tributário gerador da sua ilegalidade abstracta, equiparável aos vícios de inexistência do 
tributo nas leis em vigor, referidos na mesma alínea a)».

A questão que ora cumpre apreciar e decidir é a de saber se a Juíza do Tribunal a quo fez errado 
julgamento ao considerar que não se verifica o fundamento de oposição à execução fiscal previsto na 
segunda parte da alínea a) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, o que passa por indagar se, relativamente à 
Contribuição Especial criada pelo Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, a exigência de inscrição or-
çamental foi respeitada na LOE para 2008, designadamente se essa exigência se basta com a inscrição 
de receita no Mapa 1 dessa lei sob o artigo designado “impostos directos diversos”, como considerou 
a sentença recorrida, ou se, como sustenta a Recorrente, o Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, 
que, em desenvolvimento da LEO, aprova os códigos de classificação económica das receitas públicas, 
impõe também a individualização dessa receita por subartigos.

2.2.2 DA AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA À DATA DA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA EXE-
QUENDA

A Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto (11) – LEO –, que nos interessa considerar na versão republicada 
pelo art. 4.º da Lei n.º 48/2004, de 24 de Agosto (12), estabelece, para além do mais, as regras relativas 
à organização do orçamento [art. 1.º, alínea b)].

Entre esses princípios conta -se o previsto no art. 8.º da Lei, princípio da especificação das receitas 
e das despesas, corolário do princípio da discriminação, que significa que o orçamento deve especificar 
suficientemente as receitas previstas e as despesas nele fixadas. «Se as receitas e as despesas fossem 
previstas em globo e não discriminadamente, o orçamento não nos indicaria as diversas fontes donde 
o Estado vai tirar os seus recursos, nem os diversos gastos que cada serviço público há -de realizar. 
Quer dizer: não teríamos, verdadeiramente, uma exposição do plano financeiro» (13).

As receitas públicas estão sujeitas a um regime diferente do das despesas. «É certo que os encargos 
condicionam a necessidade de haver receitas suficientes para prover a tais necessidades, no entanto 
o consentimento abrange as duas autorizações – para cobrar receitas (segundo a regra “no taxation 
without representation”) e para realizar as despesas. Nas receitas funciona a tipicidade especificada, 
não podendo ser cobrada se tal não acontecer de forma suficientemente precisa, podendo, porém, a 
verba cobrada ser superior (ou inferior) ao que está previsto, já que a previsão quantitativa não é 
vinculativa.

De acordo com a classificação económica, as receitas são desagregadas em correntes e de capital, 
consoante afectem ou não o património duradouro do Estado» (14).

Como ficou dito no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 206/87 (15), «o processo democrático 
de determinação das opções financeiras, ao nível do orçamento, impõe que as receitas e as despesas 
autorizadas sejam minimamente desdobradas. Só assim, o Parlamento, dando expressão à vontade 
popular, pode realmente autorizar as «entradas» e «saídas» que em conjunto, numa óptica técnico-
-contabilística das finanças públicas, constituem o orçamento». O mesmo aresto, embora por referência 
a anteriores versões da CRP – 1.ª versão, cujo art. 108.º (16) correspondia ao actual art. 105.º – e da LEO 
– Lei n.º 40/83 (17) –, dá -nos conta, em termos plenamente actuais da razão por que a CRP se preocupa 
muito mais em precisar o grau de especificação das despesas do que das receitas:

«A análise, ainda que superficial, deste preceito logo mostra que a CRP se preocupa muito mais 
em precisar o grau de especificação das despesas, talvez porque, no respeitante às receitas, e uma vez 
discriminadas as suas fontes, uma maior ou menor especificação, para além disso – e diferentemente 
do que sucede com as despesas –, é desprovida de consequências jurídicas de qualquer ordem, pelo 
menos para o Estado. Assim é que, por exemplo, a cobrança de receitas pode ser efectuada mesmo 
para além do montante inscrito (artigo 17.º, n.º 2, da Lei n.º 40/83) (18).
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Ao invés, grande importância assume o princípio da especificação em relação às despesas, já que, 
e muito em particular quanto às despesas não obrigatórias, a sua maior ou menor especificação, para-
lelamente, di minuirá ou aumentará, no plano dos gastos, a margem de discri cionariedade do Executivo, 
que, de qualquer modo, sempre estará limitado pelo princípio de que as dotações orçamentais hão -de 
constituir o limite máximo a utilizar na realização das despesas (artigo 18.º, n.º 1, da Lei n.º 40/83) 
(19). No sector das «saídas», são, pois, patentes as consequências jurídicas advenientes de uma maior 
ou menor especificação. E será, por isso mesmo, que o artigo 108.º da CRP é, neste caso, pelo menos 
expressamente, muito mais rigoroso na explanação do princípio da especificação».

«Para o cabal cumprimento da regra da especificação, prevê -se a existência de três classificações 
orçamentais: a económica – para as receitas e para as despesas –; a orgânica e funcional – apenas para 
as despesas, embora no artigo 32.º da LEO se preveja que as receitas dos serviços e fundos autónomos 
sejam especificadas também “pela classificação orgânica, com especificação das receitas globais de 
cada serviço e fundo” (Mapa V)»(20).

Quanto às receitas, que é o que ora nos interessa, dizem os n.ºs 1 e 7 do art. 8.º da LEO, respec-
tivamente, que «[a]s receitas previstas devem ser suficientemente especificadas de acordo com uma 
classificação económica» (21) (ou seja, distinguindo as receitas correntes das de capital) e que «[a] 
estrutura dos códigos da classificação económica das receitas […] é definida por decreto -lei».

É o Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, que regula a classificação económica, sendo 
que, como resulta do n.º 1 do respectivo art. 1.º, por ele são aprovados «os códigos de classificação 
económica das receitas e das despesas públicas, que constam, respectivamente, dos anexos I e II ao 
presente diploma, bem como as respectivas notas explicativas, que constam do anexo III ao presente 
diploma e dele fazem parte integrante». Assim, é neste diploma que devemos buscar os códigos de 
classificação económica das receitas públicas.

Nos termos do n.º 2 do art. 3.º do Decreto -Lei n.º 26/2002, norma legal que regula a estrutura dos 
códigos de classificação, «[o] código de classificação económica das receitas públicas constante do 
anexo I procede à sua especificação por capítulos, grupos e artigos».

O art. 4.º, n.º 1, do mesmo diploma legal, dispõe que «[a] especificação desagregada das receitas 
públicas ao nível do subartigo e da rubrica […] podem ser efectuadas de acordo com a necessidade de 
cada sector ou organismo». Como resulta do disposto neste último preceito legal, a desagregação das 
receitas ao nível inferior ao do artigo é uma possibilidade – como resulta inequivocamente da letra da 
lei (cf. art. 9.º, n.º 3, do Código Civil) – concedida para satisfação de eventuais necessidades da cada 
sector ou organismo e não uma imposição da lei e, muito menos, relativamente aos serviços integrados 
na Administração central; aliás, essa possibilidade «em matéria de receitas dos serviços integrados do 
Estado, carece de despacho de autorização do director -geral do Orçamento» (n.º 2 do mesmo artigo), 
o que é bem revelador do carácter não imperativo, mas unicamente dispositivo, da norma (22). Note -se 
que o classificador económico das receitas e despesas públicas – Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de 
Fevereiro –, é aplicável aos serviços integrados do Estado, aos serviços e fundos autónomos, à segurança 
social e à administração regional e local, como resulta do n.º 1 do seu art. 2.º.

No Mapa I anexo ao Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, relativamente às receitas cor-
rentes, consta uma rubrica denominada impostos directos diversos, a que corresponde o capítulo 01, 
grupo 02, artigo 99, nos seguintes termos:

«ANEXO I
Classificação económica das receitas públicas 

Capítulo Grupo Artigo Designação

Receitas correntes
01 Impostos directos

01 Sobre o Rendimento
01 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)
02 Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)

02 Outros
01 Imposto sobre as sucessões e doações
02 Contribuição autárquica
03 Imposto municipal sobre veículos
04 Imposto municipal de sisa
05 Derrama
06 Imposto de uso, porte e detenção de armas
07 Impostos abolidos
99 Impostos directos diversos
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 […]»
Nas Notas Explicativas constantes do Anexo III ao Decreto -Lei n.º 26/2002, após se alertar que 

as mesmas «apenas pretendem tratar as receitas de um ponto de vista genérico, uma vez que todos os 
anos, através da lei que aprova o Orçamento do Estado, o Governo é autorizado a cobrar as contri-
buições e impostos constantes dos códigos e demais legislação tributária em vigor, de acordo com as 
alterações previstas naquele diploma», refere -se que «[n]os termos deste diploma, as receitas mantêm a 
desagregação entre «Receitas correntes» e «Receitas de capital», assentando em três níveis principais 
de componentes: Capítulos; Grupos; Artigos». Mais se refere, na parte que nos importa considerar, que 
«[a]s «Receitas correntes» agrupam -se em oito capítulos», sendo o primeiro respeitante aos impostos 
directos (código 01.00.00); refere -se ainda que este capítulo se desagrega em dois grupos, o primeiro 
relativo aos impostos sobre o rendimento e o segundo (com o código 01.02.00) relativo aos «Outros», 
sendo que dentro deste se inclui o artigo relativo aos «Impostos directos diversos» (código 01.02.99), 
que «[c]ompreende as receitas não classificadas nos artigos tipificados deste grupo, como, por exemplo, 
imposto do cadastro», as quais «devem ser individualizadas por subartigos».

Vejamos agora o Mapa I anexo à LOE para 2008 (23), na parte que ora nos interessa:
«MAPA I

RECEITAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS, POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
[Alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º] 

Capí tulos Gru pos Arti gos Designação das receitas

Importâncias em euros

Por artigos Por grupos Por capítulos

Receitas correntes
01 Impostos directos

01 Sobre o Rendimento
01 Imposto sobre o rendimento das pessoas 

singulares (IRS) 9.252.000.000
02 Imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas (IRC) 5.511.000.000 14.763.000.000
02 Outros

01 Imposto sobre as sucessões e doações 3.465.600
06 Imposto do uso, porte e detenção de 

armas 5.184.400
07 Impostos abolidos 0
99 Impostos directos diversos 1.350.000 10.000.000 14.773.000.000

02 Impostos indirectos
01 Sobre o Consumo

01 Imposto sobre os produtos petrolíferos e 
energéticos (ISP) 2.760.000.000

02 Imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) 14.145.000.000

03 Imposto sobre veículos (ISV) 1.120.000.000
04 Imposto de consumo sobre o tabaco 1.430.000.000
05 Imposto sobre o álcool e as bebidas 

alcoólicas (IABA) 213.000.000
99 Impostos diversos sobre o consumo 0

02 Outros
01 Lotarias 17.586.048
02 Imposto do selo 1.830.000.000
03 Imposto do jogo 16.660.000
04 Imposto único de circulação 111.000.000
05 Resultados da exploração de apostas 

mútuas 13.961.095
99 Impostos indirectos diversos 2.792.857 1.992.000.000 21.660.000.000

 ».
Como podemos verificar pela análise deste mapa I, previsto nos arts. 30.º, 31.º, n.º 1, alínea a) e 

32.º da LEO e respeitante às receitas dos serviços integrados, a LOE para 2008 quedou -se ao nível do 
artigo, designadamente no que respeita à discriminação das receitas correntes provenientes de «impostos 
directos diversos».
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Sustenta a Recorrente que o princípio da especificação exigia que tivesse ido mais longe, até ao 
subartigo, onde constassem as contribuições especiais. Mais sustenta que, na ausência de subartigo 
relativo às contribuições especiais, é de concluir pelo incumprimento da regra da especificação e, 
consequentemente, pela falta de correcta inscrição orçamental e de adequada classificação da receita. 
Isto, em síntese, porque, nos termos do art. 42.º, n.º 3, da LOE, que estipula os princípios a que deve 
obedecer o “poder de execução orçamental” («que compete ao Governo, por contraposição ao que se 
deve designar como “poder de aprovação orçamental”, cometido à Assembleia da República» (24), não 
pode ser liquidada ou cobrada receita alguma «mesmo que seja legal, sem que simultaneamente: a) Tenha 
sido objecto de correcta inscrição orçamental; b) Esteja adequadamente classificada».

Salvo o devido respeito, não podemos concordar com a Recorrente.
A nosso ver, com referência ao ano de 2008, não se verifica a falta de autorização de cobrança 

da Contribuição Especial criada pelo Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, e com a duração de 20 
anos (cf. art. 4.º, n.º 1, daquele diploma legal), pois o que a lei impede é a cobrança dos tributos que 
não estejam autorizados ou devidamente inscritos e aquela contribuição – que deve ser considerada 
como um imposto, nos termos que deixámos já referidos – está inscrita na LOE para 2008 (cujo art. 1.
º, n.º 2, dispõe: «Durante o ano de 2008, o Governo é autorizado a cobrar as contribuições e impostos 
constantes dos códigos e demais legislação tributária em vigor e de acordo com as alterações previstas 
na presente lei») e aí foi adequadamente classificada de acordo com a classificação económica a que a 
lei sujeita as receitas (receitas de capital v. receitas correntes) e desdobrada bem para além do mínimo, 
ou seja, por capítulo, grupo e (até ao nível do) artigo denominado «Impostos directos diversos», com 
o código 01.02.99, tudo como, relativamente ao imperativo de especificação das receitas, prescreve a 
LEO no seu art. 3.º, n.º 2.

Foi, pois, cumprida a imposição constitucional de especificação das receitas que, como acima 
deixámos dito, é muito menos exigente relativamente às receitas do que às despesas. Questão diferente 
é a de saber se na inscrição daquela Contribuição Especial a desagregação deveria ter sido levada ao 
nível do subartigo, em vez de se ter quedado ao nível do artigo. Dando de barato que assim seja (e não 
podemos olvidar que o art. 3.º, n.º 2, da LEO, apenas exige a discriminação das receitas até ao nível do 
artigo e que do art. 4.º, n.ºs 1 e 2, da mesma Lei resulta que o desdobramento até níveis inferiores é uma 
possibilidade e que, relativamente às receitas dos serviços integrados do Estado, «carece de despacho 
de autorização do director -geral do Orçamento»), essa eventual ilegalidade nunca corresponderia à 
falta de autorização para cobrança que a alínea a) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT erige em fundamento 
de oposição à execução fiscal.

A decisão recorrida fez, pois, correcto julgamento quando considerou que a factualidade alegada 
não era susceptível de integrar fundamento de oposição à execução fiscal.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Relativamente às receitas tributárias que hajam de ser inscritas no OE, a possibilidade da sua 

cobrança depende dessa inscrição (arts. 105.º e 106.º, n.º 1, da CRP e nos arts. 8.º, n.ºs 1 e 7, e 42.º, 
n.º 3, da LEO), sob pena de ilegalidade (abstracta) que constitui o fundamento de oposição à execução 
fiscal previsto na 2.ª parte da alínea a) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.

II  - A correcta inscrição orçamental das receitas deve ser feita segundo a tipicidade qualitativa e 
obriga a uma classificação adequada (cfr. art. 42.º, n.º 3, da LEO).

III  - Com referência ao ano de 2008, não se verifica a falta de autorização de cobrança da Con-
tribuição Especial criada pelo Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, e com a duração de 20 anos (cf. 
art. 4.º, n.º 1, daquele diploma legal), pois o que a lei impede é a cobrança dos tributos que não estejam 
autorizados ou devidamente inscritos e aquela contribuição – que deve ser considerada como um im-
posto – está inscrita na LOE para 2008 (art. 1.º, n.º 2) e aí foi adequadamente classificada no Mapa I, 
de acordo com a classificação económica a que a lei sujeita as receitas (receitas de capital v. receitas 
correntes) e desdobrada bem para além do mínimo, ou seja, por capítulo, grupo e (até ao nível do) 
artigo denominado «Impostos directos diversos», com o código 01.02.99, tudo como, relativamente ao 
imperativo de especificação das receitas, prescreve a LEO no seu art. 3.º, n.º 2.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 26 de Setembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Como veremos adiante, o fundamento invocado pela Oponente não se subsume à inexigibilidade da dívida exequenda, 
mas à ilegalidade abstracta da mesma.

(2) As notas, em rodapé no parecer do Ministério Público, serão transcritas no próprio texto.
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(3) Pensamos tratar -se de lapso de escrita: o Procurador -Geral Adjunto por certo queria dizer artigo 42.º/3 onde 
escreveu artigo 39.º/3.

(4) Idem.
(5) Criada, ao abrigo da autorização legislativa concedida pelo art. 34.º da Lei n.º 52 -C/96, de 27 de Dezembro (LOE 

para 1997), com vista a tributar a valorização dos prédios rústicos e dos terrenos para construção resultante dos investimentos 
efectuados ou a efectuar para a realização da CRIL, CREL, CRIP, CREP e respectivos acessos e da travessia ferroviária do 
Tejo, troços ferroviários complementares, bem como as extensões do metropolitano de Lisboa e a concretização de sistemas 
ferroviários ligeiros.

(6) ANTÓNIO DE SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I, 4.ª edição, Coimbra, pág. 54.
(7) Diz JOÃO SÉRGIO RIBEIRO, um novo paradigma de imposto, Fiscalidade, n.º 43, pág. 8: «As contribuições especiais 

foram consideradas, aquando da sua instituição, como um tipo de tributo que partilhava a maior parte das características dos 
impostos, mas que, por ter uma certa nota comutativa, distinta da que ocorria nas taxas, não era susceptível se quadrar com 
elas ou com o conceito tradicional de imposto. Nessa linha, ainda que tenha surgido como um tributo autonomizado, acabou 
por seguir o regime dos impostos, sendo essa solução consagrada na própria Lei Geral Tributária».

Como salienta SOARES MARTINEZ, Direito Fiscal, Almedina, Coimbra, 1995, págs. 38 -39, as contribuições especiais 
só serão autónomas do ponto de vista económico e financeiro, reconduzindo -se sob o ponto de vista jurídico à figura de 
imposto.

(8) Cf. CASALTA NABAIS, Jurisprudência do Tribunal Constitucional em matéria fiscal, Boletim da Faculdade de direito 
da Universidade de Coimbra, n.º 69, 1993, págs. 387 -434, em especial 398.

(9) DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral Tributária 
comentada e anotada, Encontra da Escrita Editora, 4.ª edição, anotação 7 ao art. 4.º, pág. 87.

(10) Vide nota 3.
(11) Lei de valor reforçado, nos termos do disposto no art. 112.º, n.º 3, da Constituição da República e do art. 3.º da 

própria Lei.
(12) E, actualmente, republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de Outubro, que procedeu à sexta alteração.
(13) TEIXEIRA RIBEIRO,  Lições de Finanças Públicas,  pág. 44.
(14) GUILHERME D´OLIVEIRA MARTINS, GUILHERME WALDEMAR D´OLIVEIRA MARTINS e MARIA D´OLIVEIRA 

MARTINS, A Lei de Enquadramento Orçamental Anotada e Comentada, 2.ª edição, anotação 2. ao art. 42.º, pág. 219.
(15) Acórdão proferido em 17 de Junho de 1987, no processo com o n.º 39/86, publicado no Diário da República, 1.ª série, 

n.º 156, de 10 de Julho de 1987 http://dre.pt/pdf1sdip/1987/07/15600/27202740.pdf), págs. 2720 a 2740, também disponível 
em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19870206.html.

(16) Dizia o art. 108.º da CRP, na sua versão inicial e na parte que ora nos interessa:
«1. A lei do orçamento, a votar anualmente pela Assembleia da República, conterá: 
a) A discriminação das receitas e a das despesas na parte respeitante às dotações globais correspondentes às funções 

e aos Ministérios e Secretarias de Estado; 
[…]
3. O Orçamento será unitário e especificará as despesas, de modo a evitar a existência de dotações ou fundos secre-

tos».
(17) Lei que foi revogada pelo art. 33.º da Lei n.º 61/91, de 20 de Fevereiro, que aprovou a nova LEO e que, por seu 

turno, foi revogada pelo art. 96.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto, actual LEO.
(18) Hoje, a possibilidade da cobrança de receitas para além do montante orçamentado encontra -se prevista no n.º 4 

do art. 42.º da LEO.
(19) A que hoje corresponde o n.º 5 do art. 42.º da LEO.
(20) GUILHERME D´OLIVEIRA MARTINS, GUILHERME WALDEMAR D´OLIVEIRA MARTINS e MARIA D´OLIVEIRA 

MARTINS, ob. cit., anotação 5. ao art. 8.º, págs. 81/82.
(21) Incluindo as que deixam de ser cobradas em razão de benefícios fiscais (art. 8.º, n.º 4, da LEO).
(22) Sobre a classificação das normas jurídicas, distinguindo as de carácter imperativo – preceptivo (que ordenam) e 

proibitivo (que proíbem) – das de carácter permissivo – dispositivo ou concessivo – vide BAPTISTA MACHADO, Introdução 
ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1983, págs. 93/94.

(23) Consultável na íntegra em http://www.parlamento.pt/OrcamentoEstado/Documents/oe/2008/Relatorio_Proposta-
Lei_MapasLei/map01 -2008.pdf.

(24) GUILHERME D´OLIVEIRA MARTINS e outros, ob. cit., anotação 1 ao art. 42.º, pág. 217. 

APÊNDICE
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Publicação periódica ordenada pelo Decreto -Lei n.º 267/85, de 16 de julho,
e pelo artigo 30.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos,
aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro.
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